
E X T R A S 

 

DIN PROCESUL-VERBAL Nr.7 AL ȘEDINȚEI 

 

GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 

12 februarie 2020 

 

Se aprobă ordinea de zi cu 16 subiecte spre examinare.  

 

1. Cu privire la cadre 

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

(dnii Nagacevschi, Chicu) 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind numirea domnului Dmitri CROITOR, Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Reprezentant 

Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația de Cooperare Economică la 

Marea Neagră, cu reședința la Ankara, înaintând Președintelui Republicii Moldova 

proiectul decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind rechemarea domnului Mihai GRIBINCEA din funcţia de Ambasador 

Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România și, prin cumul, în 

Muntenegru și în Republica Serbia, înaintând Președintelui Republicii Moldova 

proiectul decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind rechemarea domnului Vitalie RUSU din funcția de Ambasador Extraordinar 

şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă și, prin cumul, pe lângă 

Sfântul Scaun, înaintând Președintelui Republicii Moldova proiectul decretului 

respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind rechemarea domnului Victor OSIPOV din funcția de Ambasador 

Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria și, prin 

cumul, în Republica Slovacă, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe 

lângă OSCE şi Reprezentant pe lângă Biroul Naţiunilor Unite de la Viena, înaintând 

Președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 



 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind rechemarea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ din funcția de Ambasador 

Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei și, prin 

cumul, în Republica Finlanda, în Regatul Norvegiei și în Republica Islanda, înaintând 

Președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind rechemarea domnului Denis JELIMALAI din funcția de Ambasador 

Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, 

înaintând Președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind rechemarea domnului Ștefan GORDA din funcţia de Ambasador 

Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria și, prin 

cumul, în Republica Macedonia de Nord și în Republica Albania, înaintând 

Președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

Se numește domnul Mihail SOȚCHI în funcția de director general adjunct al 

Agenției Proprietății Publice din data de 13 februarie 2020. 

 

Se anulează Dispoziția Guvernului nr.153-d/2019 cu privire la încetarea 

raporturilor de serviciu ale domnului Eduard VECVERT și Dispoziția Guvernului 

nr.103-d/2019 cu privire la preavizarea unor funcţionari publici de conducere în 

partea ce ține de preavizarea domnului Eduard Vecvert.  

Se restabileşte din 17 februarie 2020 domnul Eduard VECVERT în funcţia de 

șef adjunct al Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. 

 

 

2. Cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și 

a Bursei nominale (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi pe 

anul 2020 

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

(dnii Popovici,  Chicu) 

 

 Se aprobă. 
 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la elaborarea planurilor de 

înmatriculare în instituțiile de învățământ superior, va prevedea, cu suportul 

Ministerului Finanțelor, mai multe locuri bugetare pentru specialitățile conexe 

domeniului IT. 



 

3. Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2020 

a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de 

organizațiile internaţionale şi regionale  

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 Se aprobă. 

 

Ministerele vor efectua o analiză a eficienței și randamentului participării țării 

noastre în diverse organisme internaționale. 

 

4. Cu privire la aprobarea normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de 

management pentru siguranța exploatării navelor și pentru 

prevenirea poluării (Codul ISM) 

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

(dnii Harea, Usatîi,  Chicu) 

 

Se aprobă. 

 

 

5. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

(dnii Ermurachi,  Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

6. Privind implementarea unor acțiuni pentru finalizarea 

procesului de tranziție la televiziunea digitală terestră  

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

(dnii Usatîi, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 



7. Privind aprobarea Avizului la proiectul de Lege cu privire 

la moratoriul asupra controlului de stat la întreprinderile 

micro, mici și mijlocii  

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

(dnii Usatîi, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 

8. Cu privirea la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative  

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

(dnii Nagacevschi, Chicu) 

 

 Se aprobă.  

 

 

9. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte legislative 

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 

 

 Se aprobă.   

 

10. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de 

lege pentru  modificarea unor acte legislative 

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

(dnii Nagacevschi, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

11. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte legislative 

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

(dnii Pușcuța, Chicu) 

 

 Se aprobă. 



 

 

12. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de 

lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr. 279/2017 

privind informarea consumatorului cu privire la produsele 

alimentare 

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

(dnii Perju,  Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 

13. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte legislative 

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

(dna Dumbrăveanu, dl Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

 

14. Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la 

suspendarea aplicării reducerii pedepsei condamnatului 

deținut în condiții precare de detenție 

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

(dnii Nagacevschi, Chicu) 

 

Se aprobă. 

 

15. Cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii 

virusului gripei aviare  

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

(dnii Perju, Chicu) 

 

 Se aprobă. 

 

Grupul de lucru responsabil de analiza și monitorizarea prețurilor, condus de 

Ministerul Finanțelor, va asigura monitorizarea strictă a evoluției în acest domeniu, 

pentru a nu admite majorarea prețurilor pe motive neîntemeiate. 



 

16. Secrete 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Prim-ministru                                                      ION CHICU 
 

 

 
 

 

Contrasemnează: 

 

Secretar general adjunct al Guvernului              Roman  CAZAN 

 
 


