
EXTRAS  

DIN PROCESUL-VERBAL  nr. 27 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

13 iulie 2022 
 

 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 

 
 

Se acceptă propunerile dlui Constantin Borosan, secretar de stat al 

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: 

 de a exclude din ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Planului național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 433/2021 cu privire la măsurile de atenuare a crizei 

energetice (număr unic 430/MIDR/2022); 

 de a completa ordinea de zi cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

proiectului de lege privind eliberarea S.A. „ENERGOCOM” de obligația de a 

garanta rambursarea împrumutului și acordarea facilităților fiscale și vamale la 

importul  și livrările de mărfuri (bunuri, lucrări, servicii) destinate implementării 

proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”(număr unic 489/MIDR/2022). 

 

Se acceptă propunerea dl Marcel Spatari, ministru al muncii și protecției 

sociale, de a completa ordinea de zi cu proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

proiectului de lege  privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice (număr 

unic 447/MMPS/2022). 

 

Nu se susține propunerea dnei Vlah, guvernator al Găgăuziei, de a exclude din 

ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la reorganizarea prin fuziune 

(absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării și 

modificarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 462/MEC/2022). 

 

Se aprobă ordinea de zi cu 35 de subiecte spre examinare. 
 

 

 

1. Cu privire la cadre 

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

(dnii Borosan, Udrea, Bolea, dna Gavrilița) 

 

Se suspendă mandatul doamnei Ana Mardare în funcția de secretar de stat al 

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din data de 13 iulie 2022, pe 

perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei 

ani. 
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Încetează raporturile de serviciu ale domnului Anatolie Fala în funcția de 

secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din data de 

13 iulie 2022, în baza cererii de demisie. 

 

Se anulează Dispoziția Guvernului nr.41-d/2020 cu privire la restabilirea în 

funcție a domnului Eduard Vecvert. 

 

Se numește domnul Eduard Vecvert în funcția de șef adjunct al Oficiului 

teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. 

 

 
2. Pentru aprobarea proiectului de lege privind prevenirea 

pierderii și risipei alimentare (număr unic 644/MEI/2020) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
3. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (număr unic 293/MMPS/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
4. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ 

privind nediscriminarea și asigurarea egalității) 

 (număr unic 307/MJ/2022) 

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

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
5. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea articolului 6 din Legea nr. 293/2017 privind unele 

măsuri în vederea implementării Programului de stat ,,Prima 

Casă” (număr unic 478/ME/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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Ministerul Finanțelor, în termen de până la 10 zile, va elabora proiectul de 

hotărâre a Guvernului privind modificarea actelor normative necesare în vederea 

reglementării mecanismului de compensare a creșterii dobânzilor la creditele 

ipotecare pentru beneficiarii Programului „Prima casă”, care va fi supus 

avizării/expertizării și definitivării în regim de urgență. 

 

 

 
6. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca 

Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Moldova 

drumuri IV” (număr unic 470/MIDR/2022) 

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

(dl Borosan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
7. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de 

finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea 

Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației 

Publice al României privind Programul Operațional Comun 

Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de 

Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de 

Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chișinău la  

12 decembrie 2016 (număr unic 455/MAEIE/MF/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
8. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de 

finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea 

Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației 

Publice al României privind Programul Operațional Comun 

România – Republica Moldova 2014-2020 pentru Programul de 

Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de 

Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 

12 decembrie 2016 (număr unic 483/MAEIE/MF/2022)  

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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9. Privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și 

prevenirea evaziunii și fraudei fiscale cu privire la impozitele  

pe venit, semnată la Chișinău la 15 iunie 2022   

(număr unic 465/MAEIE/MF/2022 ) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
10. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BIRD) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a 

întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM), 

semnat la 7 iulie 2022 (număr unic 492/MAEIE/ME/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
11. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și 

Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) pentru 

realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor 

micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM), semnat la 7 iulie 2022 

(număr unic 490/MAEIE/ME/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
12. Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea 

unor acte normative (număr unic 620/MM/2021) 

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

(dnele Cantaragiu, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
13. Privind aprobarea proiectului de lege cu privire la 

modificarea unor acte normative (număr unic 479/MJ/2022) 

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

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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14. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor 

instituții din domeniile educației, cercetării și inovării și 

modificarea unor hotărâri ale Guvernului  

(număr unic 462/MEC/2022) 

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

(dl Topală, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
15. Cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în 

învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru 

anul de studii 2022-2023 (număr unic 417/MEC/2022) 

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

(dl Topală, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
16. Cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice 

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului  

(număr unic 321/ME/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
17. Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării 

Amendamentului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Contractul 

de consolidare a statului și rezilienței pentru Republica 

Moldova, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2021  

(număr unic 494/MAEIE/MF/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
18. Pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului 

dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României 

privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei de 

stat Leușeni-Albița rutier, pe sensul de intrare în România 

(număr unic 495/MAEIE/MAI/22) 

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

(dnele Revenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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19. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

(număr unic 303/CS/AGE/2022) 

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

(dl Țurcanu, dna Gavrilița) 

Se aprobă. 

 

 
20. Cu privire la aprobarea modului de recunoaștere a 

semnăturilor electronice calificate, create utilizând un certificat 

calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de 

încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene (număr 

unic 301/CS/AGE/2022) 

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

(dl Țurcanu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
 

21. Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării 

Acordului, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind 

Implementarea Programului de consolidare a sistemului 

medical (număr unic 471/MAEIE/MS/2022) 

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

(dnele Nemerenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
22. Privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului 

nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor 

și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor 

de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic 

al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru 

stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor 

și efectivelor de personal ale acestora  

(număr unic 315/MAEIE/2022) 

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

(dl Popescu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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23. Cu privire la aderarea Agenției Relații Funciare și Cadastru 

la Consiliul Standardelor Internaționale de Evaluare  

(număr unic 258/ARFC/2022) 

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

(dl Crigan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
24. Cu privire la modelele actelor de identitate pentru apatrizi, 

cetățeni străini, refugiați și beneficiari de protecție umanitară 

(număr unic 421/CS/ASP/2022) 

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

(dl Eșanu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
25. Cu privire la transmiterea unui bun imobil  

(număr unic 327/CS/2022) 

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

(dl Udrea, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
26. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de 

accidente majore care implică substanțe periculoase  

(IL 201/2022) 

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

(dnele Cantaragiu, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
27. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative (IL236/2022) 

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

(dl Borosan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
28. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte normative (IL 124/2022)  

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

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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29. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative (IL 203/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

Se aprobă. 

 

 
30. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte normative (IL 146/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
31. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte normative (IL 255/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
32. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii 

Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova 

(IL 159/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
33. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte normative (IL 247/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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34. Pentru aprobarea proiectului de lege privind eliberarea S.A. 

„ENERGOCOM” de obligația de a garanta rambursarea 

împrumutului și acordarea facilităților fiscale și vamale la 

importul  și livrările de mărfuri (bunuri, lucrări, servicii) 

destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării 

gazelor naturale” (număr unic 489/MIDR/2022) 

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

(dl Borosan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
35. Pentru aprobarea proiectului de lege privind Fondul de 

reducere a vulnerabilității energetice (număr unic 

447/MMPS/2022) 

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

(dl Spatari dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

  

*** 

 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: 

 va asigura definitivarea proiectului Strategiei privind securitatea alimentară a 

Republicii Moldova, astfel încât textul acesteia să reflecte necesitățile reale și 

prioritățile în domeniul securității alimentare; 

 în comun cu alte autorități interesate, va elabora un mecanism de 

monitorizare săptămânală a cantităților de produse social importante și va îmbunătăți 

colectarea datelor pentru ținerea unei baze de date viabile, în scopul eficientizării 

deciziilor ce urmează a fi luate la acest subiect. 

 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale : 

 

în scopul stimulării producerii de energie din surse regenerabile, în special a 

celei solare, va urgenta prezentarea spre promovare a proiectului hotărârii 

Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 401/2021 cu 

privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de 

capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la 

data de 31 decembrie 2025 (număr unic 419/MIDR/2022) și va asigura o bună 

comunicare publică despre măsurile întreprinse de Guvern la acest subiect. Totodată, 

va întreprinde acțiunile necesare în vederea accelerării procesului de inițiere a 

licitațiilor ce se impun în acest domeniu; 

 

va revizui proiectele depuse de autoritățile locale în contextul Documentului 

unic de program pentru anii 2022-2024 (Programul „Satul European”), astfel încât 

să fie prioritizate necesitățile identificate la nivelul unităților administrativ-
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teritoriale. Totodată, va intensifica comunicarea cu publicul referitor la investițiile 

de dezvoltare locală ce urmează a fi efectuate în perioada următoare. 

 

 

Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 
Contrasemnează: 

 

Secretar general  

adjunct al Guvernului           ROMAN CAZAN   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


