
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru inițierea negocierilor asupra Acordului de finanţare dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Comisia Europeană cu privire la consolidarea 

potențialului de creștere al Republicii Moldova printr-un mediu economic 

transparent, eficient, competitiv și rezistent 

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

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) și art. 81 alin. (3) din Legea nr. 595-

XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii 

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu 

modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1.  Se ia act de proiectul Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Comisia Europeană cu privire la consolidarea potențialului de 

creștere al Republicii Moldova printr-un mediu economic transparent, eficient, 

competitiv și rezistent. 

 

2.  Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului de finanţare dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană cu privire la consolidarea 

potențialului de creștere al Republicii Moldova printr-un mediu economic 

transparent, eficient, competitiv și rezistent. 

 

3.  Se instituie Grupul de negociatori pentru purtarea negocierilor cu 

Comisia Europeană asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Comisia Europeană cu privire la consolidarea 

potențialului de creștere al Republicii Moldova printr-un mediu economic 

transparent, eficient, competitiv și rezistent, în următoarea componență: 

 

Vitalie IURCU   Secretar de Stat, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, conducător al Grupului de negociatori 

Viorica PRICOP   Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor  

Călin NEGURĂ   şef al Direcției politici în domeniul energetic, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii  
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Sergiu 

BOCANCEA  
 șef al Direcției infrastructura de comunicații, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii  

Olga RUSU   șef-adjunct al Direcției stabilitate financiară, Banca 

Națională a Moldovei 

Viorel PANĂ   șef Direcție Investiții Publice și Asistență Financiară 

Externă, Ministerul Finanțelor   

Oxana 

GLUȘCENCO 

 șef al Direcției relații internaționale, Cancelaria de Stat 

Vladimir 

SACAGIU 
 șef al Secției tratate multilaterale, Direcția drept 

internațional, Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 
    

4. Grupul de negociatori va purta negocieri cu Comisia Europeană în 

vederea alocării finanţării în termene cât mai restrânse şi în condiţii reciproc 

avantajoase. 

 

5. Se împuternicește domnul Vitalie IURCU, Secretar de Stat, pentru 

semnarea procesului verbal și a documentelor relevante negocierilor în cauză. 

6. În caz de eliberare din funcţia deţinută a unui sau a mai mulţi membri ai 

delegaţiei de negociatori, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi executate de 

persoane nou-desemnate în funcţia respectivă, fără emiterea altei hotărîri de 

Guvern. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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