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Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 134/2018 

cu privire la participarea Republicii Moldova 

la Expoziţia Mondială „Expo Dubai 2020” 

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

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 134/2018 cu privire la participarea Republicii 

Moldova la Expoziția Mondială „Expo Dubai 2020” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 40-47, art. 152) se modifică după cum urmează: 

 

1) punctul 4 din hotărîre va avea următorul cuprins:  

 

„4. Se desemnează Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al 

Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite în calitate de Comisar General al 

Secţiunii Naţionale.”; 

 

2) anexa nr. 2 la hotărîre va avea următorul cuprins: 

 

„Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 134/2018 
  

 

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Comitetului organizatoric cu privire la participarea 

Republicii Moldova la Expoziția Mondială „Expo Dubai 2020” 

 

Drăgălin Iuliana - secretar de Stat al Ministerului Economiei 

și Infrastructurii, președinte al comitetului 

organizatoric 

 

Ivanov Natalia  - coordonator de proiect, Centrul 

Internațional de Expoziții „Moldexpo” 
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S.A., secretar al comitetului organizatoric 

 

Ermurachi Adrian - secretar general adjunct al Guvernului, 

Cancelaria de Stat 

 

Machidon Mihai  - secretar de stat al Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

 

Socolan Dumitru  - secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene 

 

Ivanicichina Tatiana - secretar de stat al Ministerului Finanțelor 

 

Chistol Andrei  - secretar de stat al Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării 

 

Verbeniuc Rodica  - director general al Agenției de Investiții 

 

Bîlba Mihai   Vicepreședinte al Camerei de Comerț și 

Industrie a Republicii Moldova 

 

Iustin Viorel   director general al Agenției de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală”. 
 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Anatol Usatîi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Not[ informativl
la proiectul Hotiririi de Guvern privind modificarea Hotiririi Guvernului nr. 13412018

1. Denumirea autorului gi, dupd c z, L participan{ilor la elaborarea proiectului

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Economiei 5i Infrastructurii

) Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitifile urmdrite

Proiectul Hotdririi de Guvem privind modificarea Hotdririi Guvernului nr. 13412018 cu privire

la participarea Republicii Moldova la Expozilia Mondiald "Expo Dubai 2020", a fost elaborat in
contextul necesitdlii desemndrii unui nou Comisar General al Secfiunii Nalionale a Republicii

Moldova la evenimentul respectiv, precum qi in vederea act'talizdrii componenfei nominale a

Comitetului Organizatoric ca urnare a remanierilor la nivel de conducere a instituliilor publice

centrale nemij locit implicate in procesul organizatoric.

Totodatd, in contextul termenilor restrinqi aferent adoptdrii unor decizii cu privire la participarea

RM la expozilia menfionatd, rezult6 necesitatea modificdrii HG nr. 13412018 in regim de urgenld,

pentru a nu tergiversa procesul organizatoric.

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislafia Uniunii
Europene

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislafiei Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi

f,.

5.

Reieqind din evoluliile gi schimbdrile la nivel de conducere a institufiilor publice centrale direct

responsabile de procesul organizatoric aferent participdrii RM la expozigiamondiald Expo Dubai

2020, rezultd necesitatea actualizdrii gi modificdrii unor prevederi ale HG 13412018. Astfel,

modificdrile respective constau in:

a) Punctul 4, HG 13412018: Desemnarea Ambasadorului Extraordinar gi Plenipotenliar al

Republicii Moldova acreditat in Emiratele Arabe Unite, in calitate de Comisar General

al Secfiunii Nalionale a RM, ca urrnare a demisiei Directorului S.A. Moldexpo.

Desemnarea Ambasadorului va contribui la eficientizarea procesului organizatoric,

facilitarea dialogului direct cu partenerii emirieni, precum gi la optimizarea cheltuielilor

financiare (nefiind necesard achitarea deplasdrilor de serviciu in EAU a Comisarului

General).

b) anexa 2 aHG 13412018: presupune act.talizarca listei nominale a membrilor comitetului

organizatoric, in conformitate cu recentele schimbdri la nivel de conducere.

in cazul demiterii/plecdrii din funclii a unor din membrii comitetului organizatoic, sau a

Comisarului General. responsabititSlile vor fi preluat de cdtre noile persoane angajate/numite in

funcliile respective.

Fundamenterea economico-financiari

Reafizarea proiectului dat nu implicl cheltuieli adilionale, cu exceplia celor anterior prevdzute

in bugffirl ryrobar cu pririre la participarea RM la expozilia mondiald ,,Expo Dubai 2020".

U.drl de'ncorponre r ectului in cadml normativ in vigoare



Proiectul incauzd.a fost elaborat in conformitate cu Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la

actele normative. Proiectul HG in cauzd presupune modificarea punctului 4 9i anexei nt.2 ale

Hotdririi Guvemului nr. 13412018.

7. Avizarea gi consultarea publicl a proiectului

proiectul a fost avizatde cdtre instituliile nemijlocit implicate in cadrul Comitetului organizatoric

cu privire la participarea Republicii Moldova la Expozilia Mondiald ,,Expo Dubai 2020".

8. Constatlrile expertizei anticorup{ie

Nu este necesar

9. Constatlrile expertizei de compatibilitate

Nu este necesar

10. Constatirile expertizei juridice

Nu este necesar

11. Constatlrile altor expertize

Nu este necesar

Secretar de Stat Iuliana UnACAt IN
^]'.,il
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