
P R O C E S U L-V E R B A L  nr. 21 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

1 iunie 2022 
 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 
 
 
Se aprobă ordinea de zi cu 18 subiecte spre examinare. 
 

 
 

1. Cu privire la cadre 
------------------------------------------------------ 

(dnii Gumene, Udrea, dna Gavrilița) 
 
Se numește doamna Ina Voicu în funcția de secretar general al Ministerului 

Economiei din data de 2 iunie 2022. 
 
Se constată încetarea detașării doamnei Svetlana Țurcanu în funcția de 

secretar general adjunct al Guvernului. 
Se numește doamna Svetlana Țurcanu în funcția de secretar general adjunct 

al Guvernului din data de 1 iunie 2022. 
 
Doamna Dina Gașco, director general adjunct al Agenției de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, își reia activitatea de muncă în funcția exercitată înainte 
de suspendare, din data de 6 iunie 2022. 

Se preavizează doamna Dina Gașco, director general adjunct al Agenției de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la concediere. 

 
 

2. Cu privire la aprobarea Programului național pentru 
protecția copilului pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni 

pentru implementarea acestuia (număr unic  325/MMPS/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Spatari, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
  

3. Cu privire la aprobarea Programului „START pentru 
TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” (număr unic 

362/ME/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Gumene, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
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Ministerul Economiei va asigura informarea publicului despre procedurile 
de acordare a suportului pentru tineri în lansarea și dezvoltarea unei afaceri. 

 
 
 

4. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 
unor acte normative (număr unic 254/MJ/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 

5. Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului 
de facilitate de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea 

Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența 
macrofinanciară pentru Republica Moldova (număr unic 

281/MF/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dnele Roșca, Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 

 6. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
ratificarea Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și 

Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării 
Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în 

Moldova”, semnat la Washington la 21 aprilie 2022 (număr unic 
361/MAEIE/MIDR/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dnele Dabija, Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 

7. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 
Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Programul Alimentar Mondial privind prezența și 
activitățile PAM în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 

27 aprilie 2022 (număr unic  360/MAEIE/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Popescu, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
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8. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 
Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de 
finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica 

Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit 
nr. 6749-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura 
Competitivă în Moldova (MAC-P)”, semnat la 3 mai 2022  

(număr unic 348/MAEIE/MAIA/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Gherciu, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 

9. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 
Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în 
calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de 

Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) în cadrul 
Proiectului ,,Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”, 

semnat la 10 decembrie 2021 (număr unic 
349/MAEIE/MAIA/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Gherciu, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 

10. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru  
ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la 

Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre 
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru 
Dezvoltare (Credit nr. 5858-MD) în vederea realizării 

Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”, 
semnat la 3 mai 2022 (număr unic 350/MAEIE/MAIA/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Gherciu, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 

11. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
aprobarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea 
asistenței tehnice „Activități preparatorii aferente unui proiect 
privind locuințele sociale”, semnat la 5 mai 2022 (număr unic 

371/MAEIE/MIDR/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dnele Dabija, Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în comun cu 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării vor 
asigura identificarea necesităților ce țin de construcția/reabilitarea locuințelor 
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sociale și a căminelor studențești, astfel încât lucrările să înceapă în cel mai scurt 
timp. 

 
 

12. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea unor acte normative (număr unic 84/MIDR/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dnele Dabija, Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 

13. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 271/2022  
cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice 

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală  
(număr unic 344/MIDR/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dnele Dabija, Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 

14. Pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
256/2013 cu privire la aprobarea unor acte normative pentru 

implementarea Legii nr. 228/2011 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea 

editorială (număr unic 150/MC/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Budeci, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 

15. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a 

arborilor și arbuștilor (număr unic 457/MJ/2021) 
------------------------------------------------------ 

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 

16. Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a 
Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea 

bugetului de stat pe anul 2021 (număr unic 366/MF/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dnele Roșca, Gavrilița) 
 
Se aprobă. 
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17. Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a 
Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 (număr unic 

336/CNAS/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dnele Țîbîrnă, Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 

18. Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a 
Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea 

fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 
2021 (număr unic 369/CNAM/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Dodon, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
Compania Națională de Asigurări în Medicină va intensifica acțiunile de 

informare a publicului privind serviciile care sunt acoperite de polița de asigurare 
medicală, pentru a crește încrederea populației în sistemul obligatoriu de asigurări 
în medicină. 

 
*** 

Ministerele vor prioritiza acțiunile și deciziile ce țin de stabilirea tarifelor și 
prețurilor și vor depune eforturi în domeniile de competență pentru a contracara 
tendințele inflaționiste și speculative și a depăși alte problemele apărute din cauza 
creșterii prețurilor. 

 
Ministerul Finanțelor în comun cu Cancelaria de Stat vor efectua o 

analiză a activității unităților de implementare a proiectelor finanțate din sursele 
donatorilor internaționali și vor veni cu propuneri de revizuire a cerințelor 
aplicabile acestora și a indicatorilor de performanță. 

 
 
 

Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 
 
Contrasemnează: 
 
Secretar general  
al Guvernului           DUMITRU UDREA   


