
GUVERNUL  REPUBLICII MOLDOVA 
_________________________________________________________________ 

E X T R A S 

DIN PROCESUL-VERBAL Nr.39 AL ŞEDINŢEI 
 

GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 

  

19 noiembrie 2019 

 

                                                              

Se aprobă ordinea de zi cu 17 subiecte spre examinare.  

 

 

1. Cu privire la cadre 

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

(dnii Chicu, Pușcuța, Usatîi, Voicu, Nagacevschi,  Ciocoi,  

Popovici, dna Dumbrăveanu, dnii Perju, Cazan) 

 

 

Se numeşte doamna Liliana IACONI în funcţia de secretar general al 

Guvernului din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se numeşte domnul Iuri PAȘINSCHI în funcţia de secretar general al 

Ministerului Finanțelor 20 noiembrie 2019. 

 

Se numeşte doamna Tatiana IVANICICHINA în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Finanțelor din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se numeşte doamna Angela VORONIN în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Finanțelor din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se numeşte domnul Dorel NOROC în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Finanțelor din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se eliberează domnul Sergiu LUCA din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Finanţelor din data de 19 noiembrie 2019, în baza cererii de demisie. 

 

Se eliberează domnul Dumitru UDREA din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Finanţelor din data de 19 noiembrie 2019, în baza cererii de demisie. 

 

Se eliberează doamna Viorelia LAZĂR din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Finanţelor din data de 19 noiembrie 2019, în baza cererii de demisie. 
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Se eliberează domnul Alexandru SONIC din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 19 noiembrie 2019, în baza 

cererii de demisie. 

 

Se eliberează doamna Ionela COSTACHI din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 19 noiembrie 2019, în baza 

cererii de demisie. 

 

Se eliberează doamna Svetlana DOGOTARU din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 19 noiembrie 2019, în baza 

cererii de demisie.  

 

Se numeşte domnul Vitalie TARLEV în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se numeşte domnul Mihail LUPAȘCU în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se numeşte doamna Mariana GRAMA în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Afacerilor Interne din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se eliberează domnul Gheorghe BALAN din funcția de șef interimar al 

Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne din data de 19 

noiembrie 2019. 

 

Se numeşte domnul Vadim COJOCARU în funcţia de șef al Inspectoratului 

General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 5 ani din data 

de 20 noiembrie 2019. 

 

Se eliberează doamnei Veronica MIHAILOV-MORARU din funcţia de 

secretar de stat al Ministerului Justiției din data de 19 noiembrie 2019, în baza cererii 

de demisie. 

 

Se eliberează domnul Dmitrii RUSSU din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Justiției din data de 19 noiembrie 2019, în baza cererii de demisie. 

 

Se numeşte domnul Radu FOLTEA în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Justiției din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se numeşte domnul Eduard SERBENCO în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Justiției din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind numirea doamnei Oxana DOMENTI, Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană şi Reprezentant 
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Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU de la Geneva, în funcţia de 

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul 

Liechtenstein, prin cumul, cu reședința la Geneva, înaintînd Preşedintelui Republicii 

Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind numirea domnului Dmitri CROITOR în funcţia de Ambasador Extraordinar 

şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, înaintînd Preşedintelui 

Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind numirea domnului Mihail CĂPĂȚÎNĂ în funcţia de Consul General al 

Republicii Moldova în oraşul Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania. 

 

Se eliberează domnul Dinu TODERAȘCU din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene din data de            19 

noiembrie 2019, în baza cererii de demisie. 

 

Se eliberează domnul Vladislav KULMINSKI din funcţia de secretar de stat 

al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene din data de 19 noiembrie 

2019, în baza cererii de demisie. 

 

Se eliberează doamna Valentina CHICU din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării din data de 19 noiembrie 2019, în baza 

cererii de demisie. 

 

Se eliberează doamna Victoria NAGY-VAJDA din funcţia de secretar de stat 

al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării din data de  19 noiembrie 2019, în 

baza cererii de demisie. 

 

Se eliberează domnul Adrian BĂLUŢEL din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării din data de 19 noiembrie 2019, în baza 

cererii de demisie. 

 

Se eliberează doamna Elena BELEI din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării din data de 19 noiembrie 2019, în baza 

cererii de demisie. 

 

Se eliberează domnul Artiom SÎCI din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din data de 19 noiembrie 2019, în 

baza cererii de demisie. 

 

Se numeşte doamna Nelea RUSU în funcţia de secretar de stat al Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din data de 20 noiembrie 2019. 
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Se numeşte doamna Djulieta POPESCU în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se numeşte domnul Alexandru HOLOSTENCO în funcţia de secretar de stat 

al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din data de 20 noiembrie 2019. 

 

Se eliberează domnul  Andrei MATEI din funcţia de director general al 

Companiei Naționale de Asigurări Medicină din data de 19 noiembrie 2019, în baza 

cererii de demisie. 

 

Se eliberează domnul Alexandru DUBALARI din funcţia de secretar de stat 

al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului din data de 19 

noiembrie 2019, în baza cererii de demisie. 

 

Se eliberează doamna Iuliana CANTARAGIU din funcţia de secretar de stat 

al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului din data de 22 

noiembrie 2019, în baza cererii de demisie. 

 

Se eliberează domnul Sergiu GHERCIU din funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului din data de 29 noiembrie 

2019, în baza cererii de demisie. 

 

Se numeşte domnul Mihail MACHIDON în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din data de 20 noiembrie 

2019. 

 

Se numeşte doamna Tatiana NISTORICĂ în funcţia de secretar de stat al 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din data de 20 noiembrie 

2019. 

 

Se eliberează domnul Eugeniu MORARU din funcţia de director general al 

Agenţiei Proprietăţii Publice din data de 19 noiembrie 2019, în baza cererii de 

demisie. 

 

 
2. Pentru aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, 

confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în 

domeniul auditului intern în sectorul public  

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 
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3. Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern 

și Cartei de audit intern  

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
4. Privind aprobarea bugetului Instituției publice „Consiliul 

de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2019 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
5. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
 6. Cu privire la anularea înscrierii protocolare nr. 2 

din procesul-verbal nr. 38 al ședinței Guvernului din 14 

noiembrie 2019 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
7. Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
8. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului  

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 Se aprobă. 
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9. Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1075/2007 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

consolidarea terenurilor agricole  

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
10. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

885/2005 pentru aprobarea Concepţiei privind Registrul de 

stat al resurselor de mobilizare  

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

(dnii Fondos, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
11. Privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 

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

(dnii Usatîi, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
12. Pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile 

interguvernamentale de colaborare economică, comercială, 

științifică şi tehnică  

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

(dnii Usatîi, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 
13. Privind aprobarea proiectului de lege  pentru modificarea 

unor acte normative 

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

(dnii Nagacevschi, Chicu) 

 

 Se aprobă. 
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14. Pentru modificarea  punctului  27 subpunctul 2) din 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere, 

schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri,  aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016 

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

(dnii Crigan, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
15. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 15¹ din Legea nr. 133/2008 cu 

privire la ajutorul social 

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
16. Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și 

funcționarea Serviciului social ,,Centrul de zi pentru persoane cu 

dizabilități” și a Standardelor minime de calitate  

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 
17. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice  

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

(dnii Cazan, Usatîi, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 Prim-ministru                                     

 

 ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Secretar general adjunct al Guvernului   Roman CAZAN  

 




