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SUMMARY 
The objectives of government and ensure smooth functioning of state institutions 

is vested with public authorities. Traditional classification of public authorities 
and territorial criterion brings material to identify the public authorities and the 
general competence of special jurisdiction. In addition specialist central 
administrative authorities as well as ministries and other administrative authorities 
set up by Parliament and the Government ativează, distinguished authorities and 
autonomous entity responsible for specific areas of public interest. 

These authorities are established on the basis of law by Parliament, President 
of the Republic or the Government but are not within their jurisdiction (except 
the State Guard and Protection Service under the President of the Republic of 
Moldova) completed the mission under the law. In what follows, we will conduct 
a review of the institutions provided a revealing summary of the status, functions • 
and their governing bodies. 

Realizarea obiectivelor de guvernare 
şi asigurarea bunei fimctionâri a instituţiilor 
statului este pusă în sarcina autorităţilor 
publice. Clasificarea tradiţională a 
autorităţilor publice în baza criteriului 
material şi ter i tor ia l ne aduce la 
identificarea autorităţilor administraţiei 
publice de competenţă generală şi celor 
de competenţă specia lă . Pe l îngă 
autorităţile administrative centrale de 
specialitate, precum sînt rninisterele şi alte 
autorităţi administrative constituite de 
Parlament şi care activează în cadrul 
Guvernului, distingem şi o entitate de 
autorităţi autonome, responsabile de 
domenii concrete de interes publică. 
Aceste autorităţi sînt constituite în bază 
de lege de c ă t r e P a r l a m e n t , 
Preşedintele Republicii Moldova sau de 
către Guvern, însă nu sînt în subordinea 

acestora (cu excepţia Serviciului Protecţie 
şi Pază de Stat subordonat Preşedintelui 
Republicii Moldova), realizîndu-şi misiunea 
conform prevederilor legale. In cele ce 
urmează, vom realiza o trecere în revistă 
a instituţiilor menţionate cu o succintă 
relevare a statutului, atribuţiilor şi organelor 
de conducere ale acestora. 

Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică 

A g e n ţ i a N a ţ i o n a l ă p e n t r u 
Reglementare în Energetică (ANRE) este 
autoritatea permanentă cu statut de 
persoana juridică a administraţiei publice, 
nesubordonată altor autorităţi publice sau 
private, care reglementează activităţile 
economice şi comerciale desfăşurate în 
s e c t o a r e l e e l e c t r o e n e r g e t i c , 
termoenergetic şi de gaze naturale prin 
acordarea de l i cen ţe , asigurarea 
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funcţionării pieţei de energie şi gaze. 
promovarea unei politici larilareadecvaie 
şi protecţia drepturilor consumatorilor. 

i n a c t i v i t a t e a sa. A N R F se 
conduce de Consti tuţia Republicii 
Moldova, legile cu privire la energia 
electrica, cu privire la gaze şi cu privire la 
energetică, de alte acte legislative şi 
normative interne şi de propriul 
regulament. 

A g e n ţ i a este o o r g a n i z a ţ i e 
necomercialâ şi neprofitabilă, care dispune 
de balanţă proprie, cont de decontări, 
inclusiv valutar, ştampila cu Stema de Stat 
a Republicii Moldova şi cu denumirea sa. 
Statele de personal ale Agenţiei, formele 
şi modul dc retribuţie a acestuia sînt 
stabilite de consiliul său de administraţie, 
in limitele bugetului cei-a fost aprobat dc 
Guvern. 

in scopul Îndeplinirii sarcinilor sale. 
Agenţia colaborează cu alte structuri ale 
administraţiei publice centrale şi locale. 

Atribuţiile dc bază ale Agenţiei: 
asigurarea unui sistem complex de 
reglementare a relaţiilor de piaţă în 
s e c t o a r e l e e l e c t r o e n e r g e t i c . 
termoenergetic şi de gaze; stimularea şi 
el Scientizarea sectoare lor electroenergetic. 
termoenergetic şi de gaze naturale; 
reglementarea activităţilor unităţilor 
electroenergetice, termoenergetice şl de 
gaze naturale prin eliberarea de licenţe şi 
monitorizarea respectării condiţiilor 
prevăzute in licenţe; promovarea unei 
politici tarifare adecvate pentru a asigura 
viabilitatea financiară a întreprinderilor 
energetice şi alimentarea neîntreruptă şi 
|a costuri minime a consumatorilor cu 
energie electrică, energie termică şi gaze 
naturale; p r o t e c ţ i a d r e p t u r i l o r 
consumatorilor de energie electrică, 
termică şi de gaze naturale; asigurarea şi 
promovarea concurenţei pe piaţa energiei 

electrice, energiei termice şi gazelor 
naturale, asigurarea drepturilor egale 
pentru toţi participanţii la această piaţă; 
elaborarea metodologiei de calculare şi 
aplicare a tarifelor Ia serviciile de 
alimentare cu apă şi canalizare. 

Agenţia este condusă de un consiliu de 
administraţie alcătuit din trei directori. 

Deciziile consiliului de administraţie se 
adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. 
Fiecare director deţine un singur vot. 
Directorii consiliului de administraţie sini 
desemnaţi de către Guvern pe o perioadă 
de 6 ani. cu excepţia primei aplicări a 
legilor cu privire la gaze şi cu privire la 
energia electrică potrivit cărora unul dintre 
directori este desemnat pentru • perioadă 
de2ani, al doilea - de 4 ani, al treilea - pe 
bani. Incepind cu data primei desemnări, 
la fiecare 2 ani Guvernul numeşte un 
director. 

In cazul apariţiei unui loc vacant de 
director. Guvernul, pe perioada rămasă de 
aflare in funcţie a directorului precedent, 
desemnează un nou director. Nici unul 
dintre directorii consiliului de administraţie 
nu poate dejine această funcţie mai mult 
de 12 ani, indiferent de data primei sale 
desemnări. Nu poete tî numită in postul 
de director o persoană care a deţinut 
această funcţie mai mult de 6 ani sau care, 
aflîndu-se în această funcţie, va acumula 
in perioada rămasă de aflare mai mult de 
6 ani. 

Directorul consiliului de admiuislraţie 
trebuie să fie ceta|ean al Republicii 
Moldova, să aibă studii superioare de profil 
energetic, economic sau juridic şi o 
suficientă practică de lucru în domeniu, 
inclusiv, cel puţin, 3 ani in calitate de 
conducător. Guvernul desemnează unul clin 
cei trei directori în funcţia de director 
general al consiliului de administraţie. 

Anual, directorul general prezintă 



Guvernului şi Parlamentului un raport 
despre activitatea Agenţiei în anul 
precedent. Agenţia stabileşte mărimea 
plăţilor regulatorii pentru anul următor la 
un nivel suficient pentru a-şi acoperi 
cheltuielile, în baza estimărilor volumelor 
de energie electrică, energie termică şi de 
gaze naturale, prezentate Agenţiei de către 
titularii de licenţe pînă la data de 1 
noiembrie a anului în curs. Mărimea plăţilor 
se determină în modul stabilit de legile cu 
privire la energia electrică şi cu privire la 
gaze. 

Titularii de licenţe transferă plăţile 
regulatorii pe contul curent al Agenţiei. 
Agenţia dispune de dreptul exclusiv de 
utilizare a mijloacelor aflate pe contul său. 
Mijloacele neutilizate în exerciţiul financiar 
curent se raportează la bugetul anului 
următor. Dacă pe parcursul exerciţiului 
financiar curent se formează un deficit de 
fonduri, Agenţia este în drept să-1 
recupereze de la bugetul anului următor, 
corectînd corespunzător plăţile regulatorii. 
Agenţia este în drept să contracteze 
împrumuturi bancare la dobînzi rezonabile, 
pentru suportarea cheltuielilor curente ce 
nu pot fi acoperite din plăţile regulatorii 
colectate. A g e n ţ i a r a m b u r s e a z ă 
împrumuturile din mijloacele colectate 
ulterior în calitate de plăţi regulatorii. 

Bugetul anual al Agenţiei se aprobă de 
către Guvern la nivel de 0,06-0,09 la sută 
din costul anual al energiei electrice şi al 
gazelor naturale furnizate consumatorilor, 
după ce Ministerul Finanţelor prezintă 
avizul referitor la mărimea şi structura 
acestuia. Bugetul Agenţiei se publică în 
Monitorul Oficial. 

Către data de 1 martie a fiecărui an, 
Agenţia prezintă Guvernului un raport 
financiar, care include informaţii privind 
plăţile regulatorii vărsate pe contul său 
curent şi cheltuielile efectuate de ea de 

pe acest cont pe parcursul anului raportat, 
în raportul financiar se indică, de 
asemenea, toate împrumuturile bancare 
contractate şi mijloacele utilizate de 
Agenţie pe parcursul anului precedent. 
Raportul financiar se publică în presa 
centrală. 

Deciziile consiliului de administraţie al 
Agenţiei se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor săi. Deciziile consiliului de 
administraţie pot f i contestate în instanţa 
judecătorească în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

Deciziile Agenţiei care prezintă interes 
public, precum şi licenţele eliberate de ea, 
se publică în Monitorul Oficial . 1  

Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Comunicaţii 

Electronice şi Tehnologia Informaţiei. 
Agenţia este autoritatea publică 

centrală de reglementare a pieţei serviciilor 
în domeniul comunicaţiilor electronice şi 
al tehnologiei informaţiei, care îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, are statut de persoană 
j u r i d i c ă cu buget autonom, f i i n d 
independentă de furnizorii de reţele şi/sau 
s e r v i c i i , de p r o d u c ă t o r i i de 
echipamente de comunicaţii electronice, 
precum şi de Guvern (cu excepţia 
cazurilor prevăzute în Legea comunicaţiilor 
electronice). 

In domeniile sale de activitate Agenţia 
colaborează cu organele centrale ale 
administraţiei publice şi alte autorităţi. în 
activitatea sa Agenţia se conduce de 
Constituţia Republicii Moldova, Legea 
comunicaţiilor electronice, alte acte 
legislative şi normative în vigoare, tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova 
este parte, precum şi de propriul 
Regulament aprobat de Guvern. 

în act ivi ta tea sa A g e n ţ i a are 
următoarele obiective: asigurarea 
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respectării legislaţiei în domeniul 
comunicaţiilor electronice de către 
furnizorii de reţele si/sau servicii de 
comunicaţii electronice; asigurarea 
implementării politicii privind edificarea 
societăţii informaţionale şi a Strategiei 
Naţionale "Moldova Electronică"; 
asigurarea şi monitorizarea implementării 
strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor 
electronice; contribuirea la dezvoltarea 
pieţei interne a comunicaţiilor electronice 
prin înlăturarea barierelor în calea 
furnizării serviciilor, reţelelor şi a 
infrastructurii asociate, respectarea 
principiului nediscrîmînării în tratarea 
furnizorilor de reţele şi/sau servicii; 
promovarea creării condiţiilor echitabile şi 
corecte de activitate pe piaţă a furnizorilor 
de reţele şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice; promovarea concurenţei in 

2 Q furnizarea reţelelor, a infrastructurii 
asociate şi a serviciilor de comunicaţii 
electronice prin încurajarea investiţiilor 
eficiente în infrastructură şi promovarea 
inovaţ ie i , asigurarea neut ra l i tă ţ i i 
reglementărilor sale din punctul de vedere 
al tehnologiei aplicate; asigurarea furnizării 

«r serviciului universal, interconectării şi 
o interoperabilităţii reţelelor publice de 

comunicaţii electronice; protecţia 
, intereselor u t i l i z a t o r u l u i f i n a l . 

С In vederearealîzării prevederilor Legii 
'П comunicaţiilor electronice, Agenţia are 

1 — următoarele atribuţii de bază: elaborarea. 
3 în l imitele competentelor sale, a 
ft documentelor dc realcmcntare, în 
p condiţiile legii şi conform strategiei de 
CB dezvoltare a comunicaţiilor electronice: 
ţ j reglementarea şi implementarea regimului 
'c de autorizare generală şi îndeplinirea 
£ funcţiilor corespunzătoare acestui regim 
^ stabilite prin lege: reglementarea tarifelor 

şt preţurilor aplicate în cadrul reţelelor şi 
serviciilor de comimicaţii electronice, in 

conformitate cu prevederile legn: 
aprobarea, cu consultarea Guvernului, a 
tarifelor pentru serviciile publice de 
comunicaţ i i electronice furnizate 
utilizatori lor finali - persoane fizice de către 
furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa 
de telefonie fixă relevantă; elaborarea, cu 
consultarea prealabilă a autorităţii pentru 
protecţia concurenţei, a metodologiei de 
stabilire a preturilor sau tarifelor pentru 
serviciile de telefonie fixă, furnizate 
utilizatorilor finali de către furnizorii cu 
putere semnificativă pe piaţa relevantă, şi 
publicarea acesteia; monitorizarea aplicării 
legislaţiei din domeniul comunicaţiilor 
electronice şi întreprinderea acţiunilor 
pentru prevenirea şi î n l ă t u r a r e a 
nerespectării acesteia; stabilirea principiilor 
şi regulilor de interconectarea reţelelor şi 
de acces la reţele şi /sau servicii ; 
elaborarea şi gestionarea Pianului naţional 
de numerotare, reglementarea, 
gestionarea şi atribuirea contra plată şi în 
baza unor criterii obiective, transparent, 
nediscriminatorii şi proporţionale a 
resurselor dc numerotare; reglementarea 
gestionării domeniului de nivel superior .md 
în conformitate cu normele şi prevederile 
C o r p o r a ţ i e i I n t eme tu lu i pentru 
desemnarea denumirilor şi adreselor 
(I.C.A.A.N.); asigurarea condiţiilor egale 
de acces la reţelele de comunicaţii 
electronice şi infrastructura asociată 
pentru top' utilizatorii, precum şi garantarea 
accesului liber la transmiterea informaţiilor 
prin re[elele de comunicaţii electronice 
publice, indiferent de tipul lor de 
proprietate; identificarea pieţelor relevante 
şi elaborarea reglementărilor pentru 
efectuarea analizelor de piaţă; efectuarea 
analizelor de piaţă în situaţiile în care 
acestea sînt obligatorii, potrivit legii: 
desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau 
servicii de comunicaţii electronice cu 



putere semnificativă pe piaţa relevantă; 
stabilirea pentru fimiizorii de reţele şi/sau 
servicii de comunicaţii electronice cu 
putere semnificativă pe piaţa relevantă a 
unor cerinţe obligatorii ce ţin de asigurarea 
interconectării reţelelor publice şi accesului 
la reţelele şi/sau serviciile de comunicaţii 
electronice sau de protecţia utilizatorilor; 
elaborarea reglementărilor vizînd serviciul 
universal, crearea şi gestionarea fondului 
serviciului universal; controlul îndeplinirii 
obligaţiilor impuse mrnizorilor de serviciu 
universal; asignarea canalelor sau 
frecvenţelor radio pentru utilizare 
neguvernamentală, în special pentru 
reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice; stabilirea procedurilor privind 
cesionarea dreptului de utilizare a 
frecvenţelor radio pentru comunicaţiile 
electronice între furnizorii de reţele şi/sau 
servicii; soluţionarea litigiilor dintre 
furnizorii de reţele şi/sau servicii de 
comunicaţii electronice, în scopul asigurării 
concurenţei loiale şi a protecţiei utilizatorilor 
pe pieţele acestor servicii; soluţionarea 
litigiilor dintre furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice şi utilizatorii finali; 
monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor 
de c o m u n i c a ţ i i e l ec t ron ice , al 
corespunderii acestora condi ţ i i lor 
autorizării generale sau licenţei; controlul 
respectării condiţiilor autorizării generale 
sau licenţei, prevederilor legilor, altor acte 
normative şi ale reglementărilor privind 
activitatea din domeniul comunicaţiilor 
electronice, cu excepţia controlului 
menţionat în art.7 alin.(3) lit. i) din Legea 
comunicaţiilor electronice; aplicarea 
sancţiunilor, inclusiv a amenzilor, în limitele 
competenţelor sale, în condiţiile legii; 
adoptarea deciziilor în chestiuni ce ţin de 
competenţa sa; efectuarea sondajelor; 
elaborarea şi aprobarea reglementărilor 
interne; alte atribuţii prevăzute de legislaţia 
în vigoare. 

In vederea îndeplinirii prevederilor Legii 
comunicaţiilor electronice, Agenţia 
colaborează cu autoritatea pentru protecţia 
concurenţei, inclusiv prin furnizarea 
reciprocă a inforniaţiilor necesare aplicării 
atît a prevederilor legislaţiei cu privire la 
protecţia concurenţei, cît şi a prevederilor 
legislaţiei privind comunicaţiile electronice, 
conlucrează cu organul central de 
specialitate, cu alte autorităţi publice, cu 
Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio 
(CNFR). Colaborarea dintre Agenţie, 
autoritatea pentru protecţia concurenţei, 
precum şi Centrul Naţional pentru 
Frecvenţe Radio se efectuează conform 
delimitării de funcţii şi atribuţii date prin 
lege. 

Agenţia, în limitele competenţelor sale, 
are dreptul: să elaboreze şi să aprobe 
reglementări, în condiţiile legii şi conform 
strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor 
electronice; să exercite controlul asupra 
activităţii participanţilor la piaţa serviciilor 
de comunicaţii electronice şi asupra 
modului de satisfacere a cerinţelor 
utilizatorilor; să elibereze, să suspende ori 
să revoce parţial sau total licenţele, să 
elaboreze şi să modifice condiţiile de 
licenţă, conform legii, şi să efectueze 
controlul respectării acestora; să acorde, 
să suspende ori să revoce parţial sau total 
drepturile de furnizare a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice; să 
elaboreze şi să modifice condiţiile 
autorizării generale, conform legii, şi să 
efectueze controlul respectării acestora; 
să aibă acces la documentele ce ţin de 
activităţi din domeniul comunicaţiilor 
electronice, practicate conform autorizării 
generale sau licenţei, inclusiv la informaţia 
ce prezintă secret comercial, asigurînd 
confidenţialitatea acestora, în condiţiile 
legii; să solicite şi să obţină de la furnizorii 
de reţele şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice informaţiile necesare, inclusiv 
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dale statistice, copi i , extrase din 
documente, a s igu r înd , după caz. 
confidenţialitatea lor: să identifice pie [ele 
relevante şi să efectueze analize de piaţă; 
să adopte decizii privind desemnarea 
furnizorilor cu putere semnificativă pe 
pieţele relevante; să ceară furnizorilor de 
reţele şi/sau servicii de comunicaţii 
electronice executarea deciziilor sale; să 
aplice sancţiuni în condiţiile legii: să 
sesizeze instanţele de judecată în vederea 
soluţionării litigiilor; să efectueze controlul 
calităţii serviciilor de comunicaţii 
electronice, al respectării condiţiilor 
autorizării generale, licenţei, prevederilor 
actelor normative privind activitatea în 
domeniul comunicaţiilor electronice, cu 
excepţia controlului prevăzut în ari.7 
alin.(3) lit.i) din Legea comunicaţiilor 
electronice; alte drepturi prevăzute de 

2 2 legislaţia în vigoare. 

Agen ţ i a pa r t i c ipă la luc ră r i l e 
organismelor internaţionale de special itate 
şi de reglementare, colaborează şi se 
reprezintă în instituţii şi organizaţii 
internaţionale din domeniul comunicaţiilor 
electronice, conlucrează cu autorităţi 

я-! similare din alic stale, inclusiv prin 
O încheierea unor acorduri bilaterale de 

_ colaborare, schimb de experienţă şi 
^ informaţie de specialitate. 
С Agenţia este condusă de Consiliul de 

' g administraţie, constituit din preşedintele 
— Consiliului, care este şi directorul Agenţiei. 
3 şi doi membri ai consiliului - directorii 
ft adjuncţi ai Agenţiei. în exercitarea 
2 atribuţiilor sale Consiliul de administraţie 
jo emite decizii şi hotărîri. Deciziile şi 
ţ { hotâririle Consiliului de administraţie se 
С adoptă cu majoritatea de voturi. Fiecare 
£ membru al Consiliului de administraţie 
^ deţine un vot. Consiliul de administraţie, 

în exercitarea atribuţiilor .sate, aprobă: a) 
structura organizatorică, statele de funcţii 

şi bugetul Agenţiei; b) deciziile de 
reglementare şi regulamentele din 
domeniul comunicaţiilor electronice şi 
tehnologia informaţiei emise de Agenţie; 
c) planul anual de activitate al Agenţiei; 
d ) rapoartele de activitate şi financiare ale 
Agenţiei; e) cuantumul plăţi lor de 
reglementare şi monitorizare anuală. 
Directorul şi directorii adjuncţi SÎUL 

desemnaţi de către Guvern pentru un 
termen de 4 ani. : 

Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Concurenţei. Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Concurenţei a fost creată de 
către Parlament, pentru promovarea 
politicii statului in domeniul protecţiei 
concurenţei, pentru limitarea şi reprimarea 
activităţii anticoncurenţâ a agenţilor 
economici, a autorităţilor administraţiei 
publice, precum şi pentru efectuarea 
controlului asupra executării legislaţiei cu 
privire la protecţia concurenţei. 

Rolul ANPC constă în: elaborarea şi 
promovarea politicii de stat, orientate spre 
protecţia şi dezvoltarea concurentei şi 
limitarea act iv i tă ţ i i monopoliste; 
prezentarea Guvernului propunerilor şi 
proiectelor de acte normative ce ţin de 
perfecţionarea legislaţiei cu privire la 
protecţia concurenţei şi a mecanismului 
său de realizare; stabilirea situaţiei 
dominante pe piaţă; exercitarea controlului 
asupra respectării de către agenţii 
economici, autorităţile administraţiei 
publice şi factorii de decizie a legislaţiei 
cu privire la protecţia concurenţei; 
adoptarea. în limitele competenţei, a 
deciziilor asupra cazurilor de încălcare a 
legis la ţ ie i cu privire la protecţ ia 
concurenţei; emiterea pentru agen|ii 
economici a dispoziţiilor executorii de 
incetare a încălcării legislaţiei cu privire la 
proiecţia concurenţei şi (sau) de lichidare 
a consecinţelor sale, de reziliere sau 



modificare a contractelor ce contravin 
l eg i s l a ţ i e i cu p r iv i re la p r o t e c ţ i a 
concurenţei; emiterea pentru autorităţile 
administraţiei publice a dispoziţiilor 
executorii de anulare sau modificare a 
actelor ilegale adoptate de ele, de încetare 
a încălcărilor, precum şi de reziliere sau 
modificare a contractelor ce contravin 
legis la ţ ie i cu privire la pro tec ţ ia 
concurenţe i ; efectuarea expertizei 
oportunităţii creării zonelor economice 
libere; adoptarea deciziilor cu privire la 
aplicarea de amenzi agenţilor economici 
şi conducătorilor acestora, precum şi 
factorilor de decizie din autorităţile 
administraţiei publice, pentru acţiuni 
anticoncurenţă şi pentru neexecutarea 
dispoziţiilor Agenţiei, pentru alte încălcări 
ale legislaţiei cu privire la protecţia 
concurenţei; intentarea acţiunilor în 
instanţă judecătorească, inclusiv referitor 
la încasarea de la agenţii economici a unei 
părţi din venitul obţinut prin încălcarea 
legis la ţ ie i cu pr ivire la p ro tec ţ ia 
concurenţei, participă la examinarea 
dosarelor legate de aplicarea şi încălcarea 
legis la ţ ie i cu pr ivire la protecţ ia 
concurenţei; elaborarea de regulamente, 
instrucţiuni, norme metodologice care vor 
asigura aplicarea uniformă a legislaţiei în 
domeniul protecţiei concurenţei şi 
îndeplinirea sarcinilor care au fost atribuite 
Agenţiei; colaborarea cu instituţiile 
corespunzătoare din alte ţări şi cu 
organizaţiile internaţionale în vederea 
limitării şi reprimării activităţilor de 
anticoncurenţă; contribuirea la schimbul de 
informaţii cu alte state. 

Conducerea Agenţiei este realizată de 
Directorul general asistat de doi directori 
adjuncţi.* 

C o n s i l i u l C o o r d o n a t o r a l 
Audiovizualului. Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului este o autoritate publică 

autonomă în domeniul audiovizualului din 
Republica Moldova, reprezentant şi garant 
al interesului public în domeniul 2 
audiovizualului. Atribuţiile Consiliului 3 
Coordonator al Audiovizualului (denumit < 3 . 
în continuare Consiliu) sînt stabilite de & 
Codul audiovizualului. Membrii Consiliului, 3 
încali tatealordegaranţiai interesului j ^ 
public în domeniul audiovizualului, au -Q 
îndatorirea, în limitele competenţelor Щ. 
legale, de a adopta toate măsurile = 
necesare pentru a preveni lezarea J*< 
interesului public. 

Membrii Consiliului supraveghează: » O 
respectarea de că t r e i n s t i t u ţ i i l e j ф 
audiovizuale a legislaţiei, a normelor j "{2. 
juridice în vigoare; relaţiile externe în î : 

domeniu; licenţierea genurilor de programe ! 
audiovizuale; activitatea instituţiilor 
audiovizuale din teritoriu; monitorizarea 
programelor audiovizuale; perspectivele 
dezvoltării audiovizualului autohton; \ f£ 
administrarea resurselor interne etc. 

în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul . 
adoptă decizii, instrucpuni sau, după caz, * 
recomandări. Deciziile Consiliului au 
caracter de acte administrative şi trebuie 
motivate. Consiliul aprobă raportul anual 
de activitate care urmează a fi prezentat 
Parlamentului. Pentru funcţia de 
preşedinte sau de vicepreşedinte al 
Consiliului poate candida orice membru al 
Consiliului. 

Alegerea şi revocarea preşedintelui şi7 
sau a vicepreşedintelui Consiliului se fac, 
prin vot deschis, cu simpla majoritate de 
voturi, în condiţiile legii. Preşedintele 
conduce Consiliul şi coordonează 
activitatea membrilor acestuia în limitele 
competen ţe lo r stabilite de Codul 
audiovizualului. 

Preşedintele convoacă şi conduce 
şed in ţe le Cons i l iu lu i . In absen ţa 
preşedintelui, această atribuţie o preia 



vicepreşedintele Consiliului. Preşedintele 
semnează deciziile adoptate de Consiliu, 
asigurînd punerea in aplicare a acestora, 
Preşedintele Consiliului este ordonatorul 
principat de credite şi asigură gestionarea 
eficientă a fondurilor publice alocate. 

Preşedintele reprezintă Consiliul in 
relaţiile acestuia cu Parlamentul, cu 
Preşedinţia Republicii Moldova, cu 
Guvernul, cu persoanele juridice din 
domeniul radiodifuziunii şi din cel al 
televiziunii, cu partidele şi formaţiunile 
politice, cu alte autorităţi publice şi 
persoane juridice, precum şi în relaţiile 
internaţionale. Preşedintele numeşte şi 
eliberează din funcţie personalul aparatului 
tehnic dc specialitate al Consiliului în 
temeiul şi in condiţiile legii. In îndeplinirea 
atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului 

i emite decizii administrative. J 

2 4 Academia de Ştiinţe. Academia dc 
Ştiinţe, unica instituţie publică de interes 
naţional în sfera ştiinţei şi inovării, este 
coordonator plenipotenţiar al activităţii 
ştiinţifice şi de inovare, cel mai înalt for 
ştiinţific al ţării şi consultantul ştiinţific al 
autorităţilor publice ale Republicii Moldova. 

g Academia de Ştiinţe are calitatea de 
O persoană juridică şi statut autonom, 

f u n c ţ i o n e a z ă pe p r i n c i p i i l e 
autoadministrării. 

c Academia de Ştiinţe desfăşoară 
'JJ activitate în conformitate cu prevederile 
2 Constituţiei Republicii Moldova, ale 
3 Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, a 

i altor acte legislative şi normative, ale 
i £ Acordului de parteneriat şi ale statutului 

£ său. Academiei de Ştiinţe i se deleagă 
40 competenţe le Guvernului în sfera 
с cercetării-dezvoltârii, precum şi rolul de 
E coordonator în promovarea inovaţiilor şi 
^ transferului tehnologic. 

Principalele direcţii ale activităţii 
Academiei de Ştiinţe: elaborarea şi 

promovarea strategiei dezvoltării sferei 
ştiinţei şi inovării, realizarea politicii de stat 
şi desfăşurarea unor activităţi conceptuale 
în sfera ştiinţei şi inovării; identificarea 
direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi 
inovării; distribuirea alocaţiilor bugetare 
conform direcţiilor strategice ale sferei 
ştiinţei şi inovării; organizarea elaborării 
programelor de stat. a programelor 
ş t i i n ţ i f i c e şi t e h n i e o - ş t i i n l î f i c e 
internaţionale, precum şi a mecanismelor 
dc realizare a acestora: elaborarea 
mecanismelor de monitorizare şi de 
stimulare a implementării rezultatelor 
programelor de stat in sfera ştiinţei şi 
inovării, precum şi cele de formare a 
pieţelor de produse ale acestei sfere: 
organizează concursuri de proiecte pentru 
sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la 
bugetul de stat; asigurarea finanţării 
editării revistelor şi lucrărilor ştiinţifice: 
asigurarea finanţării bibliotecilor ştiinţifice 
din subordine; elaborarea pronosticurilor 
dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării: 
promovarea politicii de păstrare, de 
amplasare raţională şi de dezvoltare a 
potenţialului intelectual, a patrimoniului şi 
a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării; 
promovarea activităţii de inovare şi 
transfer tehnologic; contribuirea la 
implementarea rezultatelor cercetărilor 
ştiinţifice şi a tehnologiilor avansate: 
promovarea valori lor naţ ionale şi 
universale în sfera ştiinţei şi culturii; 
organizarea funcţionării şi coordonării 
ştiinţifico-metodice. după caz. a activităţii 
subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării din 
componenţa Academiei de Ştiinţe şi a 
subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 
neîncadrate in structura ei. ce beneficiază 
de aLocaţii de la bugetul de stal; 
efectuarea, la solicitare, coordonarea 
ştiinţifico-metodică a activităţii subiectelor 
din sfera ştiinţei şi inovării care nu sînt 



încadrate în componenţa Academiei de 
Ştiinţe şi care nu beneficiază de alocaţii 
de la bugetul de stat; oferirea consultanţei, 
expertizarea şi avizarea proiectelor de legi 
şi proiectelor de alte acte normative 
privind politica în sfera ştiinţei, în viaţa 
economică, socială, culturală şi în alte 
domenii de dezvoltare a ţării; practicarea 
instruirii cadrelor ştiinţifice prin intermediul 
studiilor universitare, postuniversitare şi de 
perfecţionare, susţinerea şi promovarea 
şcolilor ştiinţifice; cooperarea pe plan 
internaţional cu instituţii similare. 

Organul suprem de conducere al 
Academiei de Ştiinţe este Asambleea 
Academiei de Ştiinţe, constituită din: 
membri titulari, membri corespondenţi şi 
78 de doctori fiabilităţi, aleşi pentru o 
perioadă de 4 ani. Asambleea alege 
Preşedintele Academiei de Ştiinţe. 

Preşedintele Academiei de Ştiinţe este 
membru al Guvernului din oficiu; 
semnează din partea Academiei de Ştiinţe 
Acordul de parteneriat: conduce 
activitatea Academiei de Ş t i in ţe ; 
prezidează Asambleea şi Consiliul Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; 
reprezintă Academia de Ştiinţe în relaţiile 
cu autorităţile administraţiei publice, cu 
agenţi economici, cu organizaţii ştiinţifice 
internaţionale şi cu alte organizaţii; 
c o n t r a s e m n e a z ă proiecte de acte 
legislative, de hotărîri, ordonanţe şi 
dispoziţii ale Guvernului ce ţin de sfera 
ştiinţei şi inovării şi de mvăţămînt, proiecte 
ale programelor de dezvoltare social-
economică a ţări i ; anual, prezintă 
Guvernului raport de activitate în sfera 
ştiinţei şi inovării, precizează condiţiile 
Acordului de parteneriat; propune spre 
confirmare Preşedintelui Republicii 
Moldova reprezentanţii Academiei de 
Ştiinţe în componenţa Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare; propune 

spre numire Guvernului directorul general 
al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală; încheie şi reziliază contracte 
manageriale şi contracte de administrare 
a patrimoniului Academiei de Ştiinţe cu 
conducătorii orgariizaţiilor din sfera ştiinţei 
şi inovării, cu conducătorii instituţiilor, 
mtreprinderilor şi organizaţiilor auxiliare, 
precum şi cu conducătorii altor subdiviziuni 
ale sale; îndeplineşte alte atribuţii stabilite 
în Statutul Academiei de Ştiinţe. 

Din conducerea Academiei de Ştiinţe 
face parte şi Secretarul ştiinţific general 
ales de Asambleee prin vot secret, la 
propunerea preşedintelui Academiei de 
Ştiinţe, pe un termen de 4 ani, dintre 
membrii titulari sau membrii corespondenţi. 

Organul executiv al Asambleii este 
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică, care activează în 
baza unui regulament, aprobat de 
Asamblee. Pentru coordonarea, 
stimularea şi implementarea mecanismelor 
activităţii de inovare şi transfer tehnologic, 
Consiliul Suprem creează Agenţia pentru 
inovare şi transfer tehnologic, care 
activează în baza unui regulament aprobat 
de Consiliul Suprem.5 

C o n s i l i u l N a ţ i o n a l pentru 
Acreditare şi Atestare. Consiliul 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în 
continuare - Consiliul Naţional), cu statut 
de persoană juridică, este instituţia 
administraţiei publice centrale în domeniul 
evaluării şi acreditării organizaţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării, precum şi al 
atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice de înaltă calificare. Consiliul 
Naţional activează în conformitate cu 
Constituţia, cu Codul pentru Ştiinţă şi 
Inovare, cu alte acte legislative ale 
Republicii Moldova, cu decretele 
Preşedintelui Republicii Moldova, cu 
hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, cu 
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tratatele internaţionale în domeniu la care 
Republica Moldova este parte. Activitatea 
Consiliului Naţional se bazează pe 
principiile: obiectivitătii, legalităţii, 
imparţialităţii, utilităţii şi disponibilităţii 
publice, confidenţialităţii şi transparenţei. 

în cadrul Consiliului Naţional activează 
Comisia de acreditare a organizaţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării şi Comisia de 
atestare a personalului ştiinţific şi ştimtifico-
didactic. 

Comisia de acreditare a organizaţiilor 
din sfera ştiinţei şi inovării are 17 membri, 
6 dintre care sînt înaintaţi de preşedintele 
Academiei de Ştiinţe, 6 sînt reprezentanţi 
ai instituţiilor de învăţămint superior 
înaintaţi de Guvern, iar 4 sînt reprezentanţi 

ţ din oficiu ai acestuia. 
I ; Comisia de atestare a personalului 
} 1 ştiinţific şi ştiinţifico-didactic are 17 

2 6 \ membri, 8 dintre care sînt înaintaţi de 
l preşedintele Academiei de Ştiinţe, iar 8 sînt 
! reprezentanţi ai instituţiilor de mvăţămînt 
l superior înaintaţi de Guvern. 

Conducerea Consiliului Naţional este 
} e x e r c i t a t ă de p r e ş e d i n t e , de 2 
l-- vicepreşedinţi, unul dintre care este 
f conducător al Comisiei de acreditare a 

O ; organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, 
^ iar celălalt al Comisiei de atestare a 
, j . personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, 

{ ^ ; precum şi de un secretar ştiinţific. 
I *2 Pn*1 decretul Preşedintelui Republicii 
j -g Moldova se aprobă componenţa nominală 
\ з ; a Consiliului Naţional şi se numesc, pe un 
j ^ termen de 4 ani (dar, cel mult pentru două 
\ g termene consecutive), preşedintele, 
Ş 2 I vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific. 
' tfl l Preşedintele Consiliului Naţional 
; С I este responsabil de întreaga activitate a 

E 'l Consiliului National; reprezintă interesele 
^ Consiliului Naţional în relaţiile cu alte 

organizaţii; coordonează activitatea 
Consiliului Naţional şi a aparatului 

administrativ; emite ordine privind 
atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice de înaltă calificare; semnează 
hotăr î r i le pr iv ind acreditarea sau 
neacreditarea organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării, indiferent de tipul lor de 
proprietate şi forma juridică de organizare; 
este abilitat cu dreptul de a modifica 
structura aparatului administrativ, în limitele 
fondului de salarizare şi ale personalului 
scriptic. 

Organul suprem al Consiliului 
Naţional este şedinţa plenară comună a 
Comisiei de acreditare a organizaţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării şi a Comisiei de 
atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-
didactic. Şedinţa plenară comună se 
convoacă, cel puţin, de două ori pe an de 
către preşedintele Consiliului Naţional sau 
la cererea a, cel puţin, 1/3 din membrii 
Consiliului Naţional. Hotărîrile şedinţei 
plenare comune asupra cazurilor litigioase 
sînt definitive. 

Şedinţa plenară comună examinează 
problemele politicii de stat în domeniul 
acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei 
şi inovării şi al atestării cadrelor ştiinţifice 
şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare; 
trasează direcţiile principale de activitate 
a Consiliului National; prezintă Guvernului 
spre aprobare proiectul nomenclatorului 
specialităţilor ştiinţifice şi al altor acte 
normative. 

A p a r a t u l a d m i n i s t r a t i v al 
Consiliului Naţional include direcţia 
generală de evaluare şi acreditare; direcţia 
generală de atestare; direcţia generală de 
pregătire a cadrelor ştiintifice de înaltă 
calificare; secţii în componenţa direcţiilor 
generale.6 

A g e n ţ i a de S t a t p e n t r u 
Proprietatea Intelectuală. Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală este 
autoritatea publică fondată de Guvern cu 



stalut de întreprindere de stat care 
organizează şi efectuează protecţia juridică 
a proprietăţii intelectuale pe teritoriul 
Republicii Moldova, sub formă de 
proprietate industrială, dreptul de autor şi 
drepturi conexe. 

In activitatea sa Agenţia se călăuzeşte 
de Constituţia Republicii Moldova, 
l e g i s l a ţ i a în vigoare, decretele 
Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile, 
dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului, de 
tratatele internaţionale privind proprietatea 
intelectuală la care Republica Moldova 
este parte şi de propriul Statut aprobat de 
Guvern. 

Agenţia adoptă hotărîri privind protecţia 
juridică a obiectelor de proprietate 
intelectuală, eliberează, în numele statului, 
titluri de protecţie, reprezintă Republica 
Moldova în Organizaţia Mondială pentru 
Proprietatea Intelectuală, în alte organizaţii 
internaţionale şi interstatale pentru 
protecţia proprietăţii intelectuale, întreţine 
şi dezvoltă relaţii de colaborare şi 
cooperare cu ele, precum şi cu instituţiile 
de profil din alte state. 

Principalele funcţii ale Agenţiei 
includ: elaborarea propunerilor referitoare 
la politica de stat şi la cadrul normativ-
legislativ privind protecţia proprietăţii 
intelectuale, precum şi propunerilor vizînd 
perfecţionarea legislaţiei naţionale în 
domeniu; organizarea şi gestionarea 
sistemului naţ ional de protecţ ie a 
proprietăţii intelectuale; elaborarea 
propunerilor privind dezvoltarea sistemului 
naţional de protecţie a proprietăţii 
intelectuale; administrarea, păstrarea, 
dezvoltarea şi comercializarea bazelor de 
date în domeniul protecţiei proprietăţii 
intelectuale prin schimburi internaţionale 
şi achiziţii, asigurarea accesului, inclusiv 
automatizat, la bazele de date naţionale şi 
străine; elaborarea, coordonarea şi 

executarea programelor de dezvoltare şi 
acordurilor de colaborare cu alte ţări sau ^ 
organizaţii internaţionale în domeniul său Q. 
de activitate; elaborarea şi implimentarea 3̂  
programelor de formare teoretică şi } 2. 
practică şi de perfecţionare a specialiştilor î4 
în domeniul proprietăţii intelectuale; 3 
înregistrarea rezultatelor cercetărilor ф 
ştiinţifice (obiecte ale proprietăţi i *o 
intelectuale) ale organizaţiilor din sfera §• 
ştiinţei şi inovării; elaborarea şi executarea \ ^ 
programelor de implementare a proprietăţii 
intelectuale, de stimulare a activitătii în g" 
sfera ştiinţei şi inovării; elaborarea şi O 
aprobarea actelor de procedură necesare Ф 
executării prevederilor legislaţiei în 
domeniu; organizarea şi participarea la : 

seminare, simpozioane, conferinţe, 
concursuri şi expoziţii naţionale şi 
internaţionale în domeniul proprietăţii ; 
intelectuale. • 

în domeniul proprietăţii industriale 1 2 7 
Agenţia r ecep ţ ionează şi supune 
expertizei cererile privind eliberarea 
titlurilor de protecţie pentru obiectele | 
proprietăţii industriale; gestionează 
registrele naţionale de cereri şi titluri de 
protecţie acordate pentru invenţii, pentru 
noi soiuri de plante, pentru mărci de 
produse şi servicii, pentru denumiri de 
origine ale produselor, pentru desene şi 
modele industriale, pentru modele de 
utilitate, pentru topografii ale circuitelor 
integrate, pentru alte obiecte ale 
proprietăţii industriale, registrele naţionale 
ale contractelor de licenţă şi cesiune, ale 
reprezen tan ţ i lo r , evaluatorilor şi 
consilierilor în domeniul proprietăţii 
industriale; administrează, conservă şi 
completează Colecţia naţională de brevete 
prin achiziţii şi schimburi de informaţie cu 
organizaţii internaţionale şi oficii de 
proprietate intelectuală din străinătate; 
examinează şi înregistrează contractele de 



licenţă, de cesiune, de gaj şi de franchising 
al drepturilor privind obiectele proprietăţii 
industriale; instituie Comisia de apel pentru 
examinarea contestaţii lor ce ţin de 
protecţia proprietăţii industriale, aprobă 
regulamentul şi organizează activitatea ei; 
publică şi difuzează descrierile brevetelor 
de invenţie; elaborează, publică şi 
difuzează Buletinul Oficial de Proprietate 
Industr ială , revista de proprietate 
intelectuală "Intelectus", alte publicaţii în 
domeniu; organizează şi cert if ică 
activitatea reprezentanţilor, consilierilor şi 
evaluatorilor în domeniul proprietăţii 
industriale; acordă solicitanţilor, la cerere 
sau în modplainficat, servicii sau asistenţă 
de specialitate în domeniul proprietăţii 

^ industriale; verifică şi confirmă, la cerere, 
I calculele evaluării proprietăţii industriale 
l în întreprinderi, instituţii şi organizaţii; 

2 3 ; efectuează, la cerere, expertiza de 
domeniu a tematicii şi rezultatelor tehnico-

I ştiinţifice. 

I în domeniul protecţiei dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe Agenţia 
asigură protecţia drepturilor şi intereselor 
legitime ale autorilor, titularilor dreptului de 

^ I autor şi ai drepturilor conexe, precum şi 
O [ ale succesorilor lor de drepturi pe teritoriul 

•> ' Republicii Moldova şi peste hotare; acordă 
, j :: asistenţă juridică autorilor şi titularilor 
^ ' dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, 

*2 adoptă măsuri le de rigoare pentru 
•g ' prevenirea încălcărilor şi restabilirea 
3 ; drepturilor violate; înscrie în Registrul de 
^ ; stat operele protejate de dreptul de autor 
Ш : şi drepturile conexe; acumulează informaţii 
2 . şi creează baze de date privind repertoriul 
% • de opere şi listele autorilor din Republica 
_c f Moldova, ale căror drepturi patrimoniale 
E '•• sînt gestionate în mod colectiv; elaborează 
^ şi propune Guvernului spre aprobare 

tarifele minime ale remuneraţiei de autor; 
monitorizează activitatea oi^anizaţiilor de 

administrare, pe principii colective, a 
drepturilor patrimoniale; familiarizează 
cetăţenii altor ţâri cu lucrările de valoare 
din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv din 
domeniul literaturii şi artei, ale unor autori 
din Republica Moldova; acordă asistenţă 
spec ia l iza tă persoanelor fizice şi 
persoanelor juridice în vederea stabilirii de 
relaţii contractuale pentru valorificarea în 
ţară şi străinătate a operelor protejate de 
dreptul de autor şi de drepturile conexe; 
administrează numai în baza unui contract 
încheiat cu autorul sau cu succesorii săi în 
drepturi, drepturile patrimoniale ale 
autorilor, titularilor dreptului de autor şi 
drepturilor conexe, precum şi ale 
succesorilor lor de drepturi, care nu au 
transmis drepturile lor patrimoniale altor 
organizaţii de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale; mediază 
încheierea de contracte şi încheie contracte 
cu persoane fizice şi juridice străine (dacă 
este autorizată expres în acest sens de 
autorul sau titularul drepturilor) privind 
valorificarea peste hotare a creaţiilor 
autorilor din Republica Moldova, mediază 
încheierea de contracte şi încheie contracte 
cu titulari de drepturi străini (dacă este 
autorizată expres în acest sens de către 
beneficiari) privind valorificarea pe 
teritoriul Republicii Moldova a creaţiilor 
autorilor străini; apără drepturile autorilor 
şi titularilor de drepturi conexe străini în 
cazul valorificării creaţiei lor în ţara 
noastră, dacă statul în care ei domiciliază 
este parte la tratatele internaţionale, la care 
este parte şi Republica Moldova, sau dacă 
ţara noastră a încheiat cu statul respectiv 
tratate bilaterale în domeniu; elaborează, 
în comun cu organizaţiile interesate, 
contracte-model de autor şi le aprobă; 
elaborează, editează şi difuzează buletine 
informative, instrucţiuni şi materiale 
explicative vizând domeniul protecţiei 



dreptului de autor şi drepturilor conexe; întreprindere de stat, în limitele principiilor 
acordă sprijin la constituirea şi/sau la autofinanţării şi autogestiunii, şi aprobă 
reorganizarea o r g a n i z a ţ i i l o r de tarife pentru prestarea acestor servicii. ^ 
administrare, pe principii colective, a Agenţia are dreptul să elaboreze şi > g 
drepturilor patrimoniale; înaintează, în să aprobe mostre ale titlurilor de protecţie 3" 
modul stabilit, organelor abilitate propuneri şi ale formularelor de acte; să încheie »" 
privind aplicarea sancţiunilor în cazul contracte privind activitatea de bază, • 2 
încălcării drepturilor de autor şi drepturilor prestări-servicii, cercetări ştiinţifice, lucrări <B 
conexe; înaintează actiuni în instanţele de experimentare şi construcţie, precum ^ 
judecătoreşti, atît în numele unor autori sau şi alte contracte economice. С 
titulari ai drepturilor de autor şi drepturilor Admin i s t rarea A g e n ţ i e i se 
conexe (la solicitarea lor), cît şi în numele efectuează de către directorul general, 
Agenţiei; întocmeşte, în conformitate cu numit în funcţie şi eliberat din funcţie de 
legislaţia în vigoare, procese-verbale Guvern, la propunerea Preşedintelui o 
privind încălcarea drepturilor de autor şi/ Academiei de Şti inţe a Moldovei . jg' 
sau conexe. Directorul general are 2 vicedirectori ча 

Agenţia exercită şi alte funcţii în generali, numiri în funcţie şi eliberaţi din 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi funcţie de Guvern, la propunerea 
prestează servicii aferente în domeniu care directorului general.7 

nu vin în contradicţie cu statutul său de (va urma) 

O" 
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