
EXTRAS 

 DIN P R O C E S U L-V E R B A L  nr. 32 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

3 august 2022 
 

 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Se aprobă ordinea de zi cu 15 subiecte spre examinare. 
 

 

1. Cu privire la cadre 

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

(dl Udrea, dna Gavrilița) 

 

Se eliberează doamna Dina Gașco din funcţia de director general adjunct al 

Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din data de 8 august 2022. 

 

 
2. Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire  

la cerinţele de bază în securitatea radiologică  

(număr unic 468/MM/2021) 

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

(dl Pșenicinîi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
3. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2020 

cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a 

cerințelor tehnice și a procedurilor administrative 

referitoare la personalul navigant din aviația civilă  

(număr unic 604/MIDR/2021) 

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

(dl Spînu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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4. Cu privire la transmiterea unui bun imobil  

(număr unic 116/MMPS/2022) 

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

(dnele Ajder, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
5. Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului 

informațional integrat „Asigurarea Obligatorie de 

Asistență Medicală” (număr unic 892/CNAM/2020) 

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

(dl Dodon, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
6. Cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea 

populației de etnie romă din Republica Moldova pentru 

anii 2022-2025 (număr unic 217/MEC/2022) 

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

(dl Topală, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
7. Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării 

Acordului de Grant dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională 

privind implementarea Programului de consolidare a 

sistemului medical (număr unic 525/MAEIE/MS/2022) 

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

(dnele Nemerenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
8. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile  

și schimbarea categoriei de destinație a unui teren  

(număr unic 71/MAI/2022) 

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

(dnele Misail-Nichitin, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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9. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 439/2020 

cu privire la aprobarea Programului de susținere  

a afacerilor cu potențial înalt de creștere și 

internaționalizare a acestora (număr unic 259/ME/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

Ministerul Economiei va asigura o bună comunicare publică referitor la 

prevederile programului și facilitățile de finanțare oferite antreprenorilor.  
 

 

10. Cu privire la aprobarea Planului de admitere la 

programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru 

anul 2023 (număr unic 380/MEC/2022) 

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

(dl Topală, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
11. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 133/2019 

cu privire la organizarea și funcționarea Autorității 

Aeronautice Civile (număr unic 220/MIDR/2022) 

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

(dl Spînu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
12. Cu privire la anularea înscrierii protocolare  

nr. 15 din procesul-verbal nr. 21 al ședinței  

Guvernului din 1 iunie 2022 

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

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
13. 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) 
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Se aprobă. 

 

 
14. Pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 

1278/2005 cu privire la instituirea Comisiei Centrale de 

Rechiziții (număr unic 246/ME/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 

 

 
15. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 119/2004 cu privire la 

produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (IL 283/2022) 

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

(dl Bolea, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

*** 

 

Ministerele și alte autorități implicate vor asigura avizarea în regim de 

urgență a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri de prevenire 

și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor 

naturale și pregătirea pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023 (număr 

unic 562/MIDR/2022), astfel încât Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale să îl definitiveze și să îl prezinte spre adoptare Guvernului în termen cât 

mai restrâns.  

 

 

Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 

 
 

Contrasemnează: 

 

Secretar general  

al Guvernului           DUMITRU UDREA   
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