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Pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018  

cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare  

economică, comercială, științifică şi tehnică 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Anexele nr. 1, 2, 4, 6-11, 13-19, 27 și 28 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare 

economică, comercială, științifică şi tehnică (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr. 33-39, art. 118), cu modificările ulterioare, vor avea 

următorul cuprins:  
 

„Anexa nr. 1  

la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 
 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti  

a Comisiei interguvernamentale moldo-kazahe 

pentru colaborare comercial-economică 
 

Mincu Georgeta – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale 

și mediului, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei  
 

Molcean Tatiana – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
 

Țurcanu Daniela – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei  
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Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse  

pentru colaborare comercial-economică 

 

Brînzan Vadim – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
 

Molcean Tatiana – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
 

Țurcanu Daniela – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei”; 

 

„Anexa nr. 4  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-turkmene 

pentru colaborare comercial-economică 

  

Mincu Georgeta – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale 

și mediului, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Sonic Alexandru – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, vicepreşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Plămădeală Gheorghe – consultant în Secția regimuri comerciale și 

relații economice bilaterale, Direcția 

cooperare internațională, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, secretar al 

Părţii moldoveneşti a Comisiei”; 
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„Anexa nr. 6  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-armene 

de colaborare comercial-economică 

  

Mincu Georgeta – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale 

și mediului, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Sonic Alexandru – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, vicepreşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Plămădeală Gheorghe – consultant în Secția regimuri comerciale și 

relații economice bilaterale, Direcția 

cooperare internațională, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, secretar al 

Părţii moldoveneşti a Comisiei  

 

Anexa nr. 7  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

 Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-chineze 

de colaborare comercial-economică 

  

Costachi Ionela – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Toderașcu Dinu – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei  
 

Ceban Cristina – șef al Secției regimuri comerciale și relații 

economice bilaterale, șef adjunct al 

Direcției cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
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Anexa nr. 8  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-kîrgîze 

pentru colaborare comercial-economică 

  

Mincu Georgeta – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale 

și mediului, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Sonic Alexandru – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, vicepreşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei  
 

Plămădeală Gheorghe – consultant în Secția regimuri comerciale și 

relații economice bilaterale, Direcția 

cooperare internațională, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, secretar al 

Părţii moldoveneşti a Comisiei  

 

Anexa nr. 9  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-azere 

de colaborare comercial-economică 

  

Brînzan Vadim – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
 

Molcean Tatiana – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei  
 

Țurcanu Daniela – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
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Anexa nr. 10  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-slovene 

de colaborare comercială şi economică  

  

Mincu Georgeta – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale 

și mediului, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Costachi Ionela – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, vicepreşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Rotaru Alina – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei 

 

Anexa nr. 11  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-elveţiene 

pentru cooperare comercial-economică 

  

Costachi Ionela – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Toderașcu Dinu – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
 

Rotaru Alina – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei”; 
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„Anexa nr. 13  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-uzbece 

pentru colaborare economică  

   

Mincu Georgeta – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale 

și mediului, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Sonic Alexandru – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, vicepreşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei  
 

Plămădeală Gheorghe – consultant în Secția regimuri comerciale și 

relații economice bilaterale, Direcția 

cooperare internațională, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, secretar al 

Părţii moldoveneşti a Comisiei  

 

Anexa nr. 14  

la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 

 

 Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse  

pentru colaborare economică  

  

Șova Vasile – viceprim-ministru, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Brînzan Vadim – ministru al economiei și infrastructurii, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
 

Țurcanu Daniela – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
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Anexa nr. 15  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

  

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-austriece 

de colaborare economică 

  

Mincu Georgeta – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale 

și mediului, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Costachi  Ionela – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, vicepreşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Rotaru Alina – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei 

 

Anexa nr. 16  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-turce  

de colaborare economică  

 

Brînzan Vadim – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
 

Vlah Irina – guvernator al UTA Găgăuzia (Gagauz-

Yeri), vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti 

a Comisiei 
 

Ceban Cristina – șef al Secției regimuri comerciale și relații 

economice bilaterale, șef adjunct al 

Direcției cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
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Anexa nr. 17  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-polone 

pentru cooperare economică 

  

Brînzan Vadim – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
 

Costachi Ionela – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, vicepreşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Rotaru Alina – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice 

internaționale, Direcția cooperare 

internațională, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, secretar al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 

 

Anexa nr. 18  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 
 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene 

 în domeniul colaborării economice şi comerciale 
 

Brînzan Vadim – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
 

Molcean Tatiana – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei  
 

Țurcanu Daniela – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei  
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Anexa nr. 19  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 
 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-române  

pentru colaborare economică 
 

Brînzan Vadim – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
 

Toderașcu Dinu – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
 

Rotaru Alina                                  – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei”; 

  

                                                              „Anexa nr. 27 

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-qatariene  

pentru cooperare economică, comercială şi tehnică 

  

Toderașcu Dinu – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, preşedinte 

al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
 

Costachi Ionela – secretar de stat al Ministerului Economiei 

și Infrastructurii, vicepreşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Rotaru Alina – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
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Anexa nr. 28  

la Hotărîrea Guvernului nr.102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-americane  

pentru colaborare comercial-economică 

  

Costachi Ionela – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, preşedinte al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
 

Toderașcu Dinu – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
 

Rotaru Alina – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei”. 

 

 
Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 

 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Nicolae Popescu 
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