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Notă informativă 
la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de 
administrator al întreprinderii de stat  

 
  

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire 
la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de 
administrator al întreprinderii de stat (în continuare - Regulament), a fost elaborat 
în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (2) din Codul muncii nr. 154-XV din 
28 martie 2003, art. 6 alin. (2) lit. e) din Legea cu privire la întreprinderea de stat 
nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 și art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea privind 
administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121-XVI din 4 mai 2007, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea stabilirii unei proceduri unice, 
precum și în vederea reglementării aspectelor legale ale procedurii de selectare din 
rîndul candidaților la ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de 
stat, a celui mai potrivit candidat. 

Suplimentar, este de menționat faptul că, dat fiind însemnătatea subiectului 
abordat, precum și importanța procedurii respective (de numire în funcție a 
administratorului) în organizarea și administrarea ulterioară a activității unei 
întreprinderi de stat, se consideră necesară existența unui act normativ, la nivel de 
Hotărîre de Guvern, obligatoriu pentru autoritățile administrației publice centrale, 
care exercită atribuții de administrare a proprietății publice în întreprinderile de stat 
prin intermediul consiliilor de administrație și sunt fondatori ai întreprinderilor 
date, prin care va fi prevăzută modalitatea unică de selectare a administratorilor 
întreprinderilor de stat, în vederea protejării intereselor financiare ale statului, 
precum și întru asigurarea unei gestionării eficiente a patrimoniului de stat. 

Cu atît mai mult, prin Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea unor acte 
normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 770 din 
20 octombrie 1994, punctul 2, Guvernul și-a asumat o astfel de obligațiune, nefiind 
realizată pînă în prezent. 

Astfel, Regulamentul elaborat stabilește procedura de organizare și 
desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al 
întreprinderii de stat; condițiile de participare la concurs; modul de constituire și 
componența comisiei de examinare a contestațiilor, atribuțiile acesteia; atribuțiile 
consiliului de administrație în procesul de organizare și desfășurare a concursului; 
modul de evaluare a probelor concursului, aprobarea rezultatelor acestora etc. 

Concomitent, evidențiem că, Regulamentul vizat conține proceduri detaliate 
cu privire la modalitatea de plasare a anunțului; informații obligatorii privind 
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condițiile de desfășurare a concursului; condițiile de participare la concurs, inclusiv 
condiții specifice față de candidații la funcția vacantă; actele necesare pentru 
participare la concurs etc. Sunt prezentate explicit etapele de desfășurare a 
concursului, astfel încît să fie asigurată echitatea, corectitudinea și transparența 
evaluării probelor scrise și a interviului, prin includerea prevederilor care impun 
necesitatea plasării rezultatelor fiecărei probe din concurs pe panoul informațional 
al sediului întreprinderii, pe pagina web a fondatorului întreprinderii, inclusiv pe 
pagina web a întreprinderii de stat organizatoare a concursului propriu-zis. 

De asemenea, întru asigurarea corectitudinii desfășurării concursului pentru 
ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat, este instituită 
comisia de examinare a contestațiilor, fiind organul cu responsabilități privind 
examinarea și luarea unei decizii privind contestațiile formulate la rezultatele 
selecției dosarelor, probei scrise sau a interviului. 

Totodată, în virtutea proiectului de Hotărîre a Guvernului elaborat, se 
recomandă autorităților administrației publice locale să asigure desemnarea 
conducătorilor întreprinderilor municipale în conformitate cu Regulamentul vizat.  

Dat fiind faptul că, întreprinderile de stat reprezintă un segment important al 
economiei naţionale şi, în consecinţă, lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea 
acestor entități au o influenţă determinantă asupra economiei în ansamblu, se 
impune necesitatea unei gestionări judicioase din partea statului a patrimoniului de 
care dispune, prin reglementarea corectă și transparentă a procedurii de numire a 
administratorilor întreprinderilor de stat. 

Ținem să evidențiem că, aprobarea proiectului de hotărîre elaborat nu are 
impact asupra activității de întreprinzător și implementarea acestuia nu necesită 
resurse suplimentare de la bugetul de stat. 
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