
E X T R A S 

 

DIN PROCESUL-VERBAL Nr.1 AL ŞEDINŢEI 
 

GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 

 

20 ianuarie 2021 

 

(ședință online) 

 

        Se aprobă ordinea de zi cu  11  subiecte spre examinare.  

 

 

1. Cu privire la modificarea Dispoziției Guvernului nr.193-d 

din 22 decembrie 2020 

----------------------------------------------------------------------------- 

(dl Ciocoi) 

  

Se aprobă.  

 

2. Cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului  

și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi  

pe anul 2021 

------------------------------------------------------------ 

(dna Pogolșa,  dl Ciocoi) 

 

Se aprobă. 

 

3. Cu privire la instituirea Comisiei de cercetare prealabilă 

pentru declararea utilității publice de interes național a 

lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 

kV de transport al energiei electrice Vulcănești–Chișinău și 

a stației Back-to-Back Vulcănești 

----------------------------------------------------------- 

(dnii Lupașcu, Ciocoi) 

 

Se aprobă. 

 

4. Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unor 

terenuri 

----------------------------------------------------------------------------- 

(dnii Ghilaș,  Ciocoi) 
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Se aprobă. 

 

 

5. Privind  aprobarea Regulamentului cu privire la 

controlul rezervelor de stat si de mobilizare 

----------------------------------------------------------------------------- 

(dnii Voicu, Ciocoi) 

 

Se aprobă. 

 

 

6.  Cu privire la modul de stabilire și aplicare a preţurilor la 

bunurile destinate stocării și eliberării în/din rezervele de 

stat şi de mobilizare 

----------------------------------------------------------------------------- 

(dnii Voicu, Ciocoi) 

 

Se aprobă. 

 

7. Pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului 

nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor 

imobile proprietate publică a statului și la transmiterea 

unor bunuri imobile 

----------------------------------------------------------------------------- 

(dnii Țepordei,  Ciocoi) 

 

Se aprobă. 

 

8. Pentru  aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor, format  de Sistemul 

informațional automatizat de informare și comunicare 

privind prevenirea și combaterea spălării banilor 

----------------------------------------------------------------------------- 

(dnii Munteanu, Ciocoi) 

 

Se aprobă. 
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9.  Pentru modificarea Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.500/1998 

------------------------------------------------------------ 

(dna Ivanicichina,  dl Ciocoi) 

 

Se aprobă. 

 

10. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2013 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

managementului finanțelor publice 2013-2020 

------------------------------------------------------------ 

(dna Ivanicichina,  dl Ciocoi) 

 

Se aprobă. 

 

 

11. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

activitatea Grupului de lucru în domeniul achizițiilor 

publice  

------------------------------------------------------------ 

(dna Ivanicichina,  dl Ciocoi) 

 

Se aprobă. 

 

* * * 

 

Miniștrii, secretarii generali și secretarii de stat vor asigura continuitatea 

activității ministerelor pe care le conduc, inclusiv sub aspectul elaborării, avizării și 

promovării actelor normative, indiferent de tipul acestora, pentru a asigura 

funcționalitatea Guvernului în exercițiu, iar în cazul în care actele respective nu pot 

fi promovate de Guvernul în exercițiu - pentru a le transmite următorului Guvern.  
 

 

 Prim-ministru interimar                                AURELIU CIOCOI 
 

 

 
Contrasemnează: 
 

Secretar general al Guvernului                       Liliana IACONI  


