
GUVERNUL  REPUBLICII MOLDOVA 
_________________________________________________________________ 

 

E X T R A S 

 

DIN PROCESUL-VERBAL Nr.2  AL ŞEDINŢEI 
 

GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 

 

30 ianuarie 2019 

 

 

Se aprobă ordinea de zi cu  27 de subiecte spre examinare. 
 

  

1. Cu privire la cadre 

___________________________ 

(dna Palii, dl Filip) 

 

Se numește doamna Elena ARHIP în funcţia de director general adjunct al 

Agenției Naționale Antidoping. 

Se numește doamna Viorica COSTIN-MOROZAN în funcţia de şef al 

Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, cu eliberarea din funcţia deţinută anterior. 

 

 
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a școlilor sportive 

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

(dnii Șarov,  Filip) 
  

Se aprobă. 

 

 
3. Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul României privind 

cooperarea în domeniul turismului, semnat la 22 noiembrie 

2018   

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

(dnii Gaburici, Filip) 
  

Se aprobă.  
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4. Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei 

privind cooperarea în domeniul turismului, 

semnat la 28 aprilie 2017 

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

(dnii Gaburici,  Filip) 

 

Se aprobă. 
 
 

5. Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Punerea 

la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”                       

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

(dnii Gaburici,  Filip) 
  

Se aprobă. 
 
 

6. Cu privire la  transmiterea unor bunuri imobile  

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

(dna Iftodi, dl Filip) 

            

Se aprobă. 
 
 

7. Cu privire la transmiterea unui bun imobil  

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

(dna Palii, dl Filip) 
  

Se aprobă. 

 

 
8. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile  

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

(dna Palii,   dl Filip) 
  

Se aprobă. 

 

 
9. Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a 

personalului din domeniul asistenței sociale  

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

(dnii Gîlcă,  Filip) 
  

Se aprobă. 
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10. Cu privire la transmiterea unei instituții medico-

sanitare publice   

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

(dnii Gîlcă,  Filip) 
  

Se aprobă. 
 

11. Cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a 

destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1140/2005  

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

(dnii Chicu,  Filip) 
  

Se aprobă. 
 
 

12. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului  

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

(dna Popa, Filip) 
  

Se aprobă. 
 
 

13. Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova  şi Guvernul Muntenegrului privind 

cooperarea  în domeniul combaterii crimei organizate   

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

(dnii Carp, Filip) 
  

Se aprobă. 
 
 

14. Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 317/2012  

cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, 

descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice”  

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

(dnii Ușurelu, Filip) 
  

Se aprobă. 

 
 

15. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

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

(dnii Munteanu, Filip) 
  

Se aprobă. 
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16. Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției 

pentru Eficiență Energetică 

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

(dnii Gaburici, Filip) 
  

Se aprobă. 
 
 

17. Pentru inițierea negocierilor asupra proiectelor 

Acordurilor de finanțare dintre Guvernul Republicii 

Moldova și China Citic Bank Corporation Limited privind 

proiectele „Reabilitarea drumului național M5, Frontiera 

cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – 

frontiera cu Ucraina, sectorul Criva – Bălți” și 

„Reabilitarea drumului național R13, Bălți – Florești – 

R14”  

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

(dnii Gaburici, Filip) 
  

Se aprobă. 

 
 

18. Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în 

Hotărârea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de 

aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării 

proiectelor de asistență tehnică şi investițională în 

derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale 

la care Republica Moldova este parte  

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

(dnii Chicu, Filip) 
  

Se aprobă. 

 
 

19. Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.705/2018 

cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor 

publice” (MTender)  

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

(dnii Chicu, Filip) 
  

Se aprobă. 
 
 

20. C Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1065/2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare 

privind produsele din tutun și produsele conexe  

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

(dnii Gîlcă, Filip) 
  

Se aprobă. 
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21. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

969/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea compensațiilor bănești anuale personalului 

didactic din instituţiile de învățămînt general public  

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

(dnii Șarov, Filip) 
  

Se aprobă. 

 
 

22. Cu privire la cumpărarea şi deetatizarea acțiunilor 

nou-emise de banca de importanță sistemică B.C. 

„Moldindconbank” S.A.  

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

(dnii Gaburici, Filip) 
  

Se aprobă. 
 
 

23. Pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

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

(dnii Chicu, Filip) 
  

Se aprobă. 
 
 

24. Cu privire la modificarea punctului 21  din Hotărîrea 

Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea 

frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului 

fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de 

trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene 

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

(dnii Chicu, Filip) 
  

Se aprobă. 

 
25.  Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare  

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

(dnii Chicu, Filip) 
  

Se aprobă. 
 
 

26. Cu privire la alocarea și repartizarea unor mijloace 

financiare 

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

(dnii Chicu, Filip) 
  

Se aprobă. 
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27. Secrete  

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

 
  

 

 

 

* * * 

 

Ministerul Finanțelor va asigura în continuare acordarea suportului 

metodologic, la calcularea noilor salarii, tuturor autorităților publice ai căror 

angajați sunt salarizați în baza Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar. Totodată, va efectua analiza modului de 

implementare a legii și va veni, în caz de necesitate, cu propuneri la cadrul 

normativ în vigoare.   

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Direcția pregătire ședințe de Guvern  

Tel.: 250-392  




