
 

E X T R A S 

 

DIN PROCESUL-VERBAL Nr.33 AL ŞEDINŢEI 
 

GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 

 

31 iulie2020 

 

Se aprobă ordinea de zi cu  42 de subiecte spre examinare.  

 

1. Cu privire la cadre 

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

(dna Iaconi, dnii Revenco, Voicu,  Chicu) 

 

   Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene privind rechemarea domnului Vasile BUMACOV din funcţia de 

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Japonia 

și, prin cumul, în Republica Coreea, înaintând Preşedintelui Republicii 

Moldova proiectul decretului respectiv. 
 

  Se numeşte domnul Cornel LEBEDINSCHI în funcţia de secretar de 

stat al Ministerului Afacerilor Interne din data de 3 august 2020. 
 

        Se numește doamna Olga TAGADIUC în funcţia de director general 

al Agenţiei Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare pe un termen de 4 ani 

din data de 3 august 2020. 
 

  Se eliberează domnul Vitalie VALCOV din funcţia de director 

general al Biroului Național de Statistică din data de 4 septembrie 2020. 
 

Se numește domnul Oleg CARA în funcţia de director general              

al Biroului Național de Statistică pe un termen de 5 ani din data de 

7 septembrie 2020. 

 

 

2. Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea 

angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate 

în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 

 

 Se aprobă. 
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3. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 

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

(dnii Railean, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

4. Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării 

Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanţare dintre 

Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru 

realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din 

Republica Moldova, semnat la 23 noiembrie 2010 

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

(dnii Railean, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

5. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

6. Pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaje 

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 

 Se aprobă. 

 

7. Cu privire la aprobarea Planurilor de gestionare a 

riscului de inundații  

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 Se aprobă. 
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8. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Agenția Japoneză pentru Cooperare 

Internațională pentru realizarea Proiectului „Modernizarea 

tehnicii și a echipamentului agricol”, semnat la 30 iunie 2020 

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

9. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind 

acordarea unui împrumut (Proiectul „Modernizarea 

tehnicii și a echipamentului agricol”), semnat la Chișinău  

la 29 iunie 2020 

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 

10. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

și abrogarea unei hotărâri de Guvern    

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 

 

Se aprobă. 

 

 
11. Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

1387/2007 pentru aprobarea Programului unic al asigurării 

obligatorii de asistență medicală 

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 

 

 Se aprobă. 
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12. Pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării 

Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul 

Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei 

privind prelungirea mandatului Misiunii Comisiei Europene 

de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi în Ucraina 

până la 30 noiembrie 2023 

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

(dnii Revenco, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

13. Cu privire la aprobarea Аvizului la proiectul de lege 

pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 131/2007 

privind siguranţa traficului rutier  

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

(dnii Nagacevschi,  Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
14. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de 

lege pentru modificarea articolului 58 din Legea nr.10/2009 

privind supravegherea de stat a sănătății publice 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

15. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2020 nr. 173/2019 

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
16. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de 

lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/1998 

privind sistemul public de pensii 

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 
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 Se aprobă. 

 
17. Cu privire la aprobarea Planului de admitere la 

programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 

2021 

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

(dnii Șarov, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
18. Cu privire la prelungirea termenului de  interzicere a 

exportului unui produs 

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

(dnii  Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
19. Cu privire la transmiterea bunurilor imobile 

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

(dnii Țepordei, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
20. Cu privire la prelungirea termenului de aplicare a 

mecanismului de subvenționare a întreprinderilor şi 

organizaţiilor necomerciale care au instituit şomaj tehnic 

şi/sau staţionare conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul 

muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
21.  Cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat 

„Revista socio-culturală ,,Moldova” 

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

(dnii Șarov, Chicu) 

 

 Se aprobă. 
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22. Pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2019 cu 

privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în 

domeniul privat al statului și încheierea unui contract de 

schimb 

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

(dnii Revenco, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

23. Cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărârea 

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 Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

24. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Republica 

Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența 

macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la 

Chișinău la 21 iulie 2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
25. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova 

şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară 

pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 

2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 
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26. Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului 

Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Federației Ruse privind acordarea Guvernului Republicii 

Moldova a unui împrumut financiar de stat și acordarea de 

împuterniciri pentru negocierea acestuia 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
27. Pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor  

pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale  

asupra recoltei anului 2020 

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

28. Pentru punerea în aplicare a Legii nr. 226/2018 cu privire la 

parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare  

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

(dnii Șarov, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
29. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2008 cu 

privire la  Bursa de excelență a Guvernului şi Bursa nominală  

(pe domenii) pentru studenţii-doctoranzi 

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

 (dnii Șarov, Chicu)  

  

Se aprobă. 
 

 

30. Cu privire la transmiterea unor bunuri 

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

 (dnii Cotici,  Chicu) 

  

Se aprobă. 
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31. Pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

bateriilor și acumulatorilor, a deșeurilor de baterii și 

acumulatori 

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
32. Pentru aprobarea Regulamentului privind controlul 

emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea 

și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de 

alimentare cu produse petroliere 

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 

33. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 614/2019  

cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile  a 

Republicii Moldova pentru anul 202 

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

(dnii Voicu, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 

34. Pentru inițierea negocierilor asupra proiectului 

Acordului  privind colaborarea în domeniul protecției 

sanitare a teritoriilor  statelor-membre ale Comunității 

Statelor Independente  

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 

 

 Se aprobă. 
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35. Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii Finlanda privind asistența 

reciprocă  și cooperarea în domeniul vamal,  

întocmit la 11 martie 2020 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

36. Cu privire la prelungirea termenului  de plată a ajutorului 

de șomaj unic 

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 
37. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege  pentru 

modificarea unor acte normative 

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

(dnii Nagacevscchi, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

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

modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 

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

(dnii Șarov, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 
39. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

privind modificarea Legii drumurilor nr. 509/1995 

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

 (dnii Railean, Chicu)  

 

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

instituții de învățământ superior 

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

 (dnii Șarov, Chicu)  

 

 Se aprobă. 
 

 

41. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

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

 (dnii Railean,  Chicu)  

 

            Se aprobă. 
 

 

42. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

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

- 

 (dnii Pușcuța, Chicu)  

 

 Se aprobă. 
 

* * * 

  

Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Sănătate Publică, 

alte autorități vizate vor asigura executarea Hotărârii nr. 22 din 31 iulie 2020 a 

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică referitor la interzicerea, pe 

perioada stării de urgență în sănătate publică, a activității bazinelor de 

înot/piscinelor, cu excepția bazinelor sportive, autorizate pentru desfășurarea 

antrenamentelor și competițiilor sportive, prin ordin intern al Ministerului 

Educației Culturii și Cercetării, la solicitarea federațiilor de profil, în funcție de 

nivelul de corespundere a entității sportive normelor sanitar-epidemiologice de 

prevenire și control al infecției COVID – 19.  

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul 

Finanțelor și alte autorități implicate în proces, cu suportul autorităților 

administrației publice locale, vor asigura implementarea prevederilor 

regulamentului ce ține de modul de acordare a compensațiilor pentru diminuarea 

consecințelor calamităților naturale  asupra recoltei anului 2020, pentru ca 

agricultorii să beneficieze cât mai rapid de sprijinul acordat.  
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Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va asigura demararea cât 

mai rapidă a lucrărilor de construcție a sediului Ambasadei Republicii Moldova în 

Republica Belarus, or. Minsk. 

 

 

 Prim-ministru                                                      ION CHICU 
 

 

 
 

Contrasemnează: 

 

Secretar general al Guvernului                       Liliana IACONI  


