
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 94/2018 

pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului-pilot comun 

între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la 

recrutarea şi angajarea cetăţenilor Republicii Moldova în calitate de 

îngrijitori ai persoanelor vîrstnice cu dizabilităţi din Statul Israel şi 

acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia 

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

 

În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 

internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 94/2018 pentru iniţierea negocierilor asupra 

proiectului Programului-pilot comun între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Statului Israel cu privire la recrutarea şi angajarea cetăţenilor 

Republicii Moldova în calitate de îngrijitori ai persoanelor vîrstnice cu 

dizabilităţi din Statul Israel şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea 

acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 27-32, art. 104) se 

modifică după cum urmează: 

1) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

„3. Pentru negocierea proiectului Programului-pilot comun între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la recrutarea și 

angajarea cetățenilor Republicii Moldova în calitate de îngrijitori ai persoanelor 

vîrstnice cu dizabilități din Statul Israel, se împuterniceşte delegaţia oficială în 

următoarea componenţă: 

 

Dodon Ion – secretar de secretar de stat al Ministerului 

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, şef al 

delegaţiei de negociator 

   
Gherganova Anna – șef al Direcției politici ocupaționale și de 

reglementare a migrației, Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
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Zaharia Anastasia        – 
 

consultant principal în Direcția politici 

ocupaționale și de reglementare a migrației, 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale 

   
Dogaru Raisa – director al Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

   
Plugaru Lilia – șef al Direcției migrația de muncă, Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

   
 Șeremet Inga – secretar I în Secţia tratate bilaterale a 

Direcţiei drept internaţional, Ministerul 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene”; 

 

2) la punctul 4, cuvintele „doamna Anastasia Oceretnîi” se substituie cu 

cuvintele „domnul Ion Dodon”; 

 

3) se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins: 

„5. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor delegației din funcțiile 

deținute, atribuțiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate de 

către autoritățile respective, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.” 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Nicolae Popescu 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Ala Nemerenco 
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