
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului 

administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității  

sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă  

și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia 

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

 

În temeiul art. 7 alin. (2) și art. 8 din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 

internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

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

 

1. Se ia act de proiectul Aranjamentului administrativ pentru aplicarea 

Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica 

Elenă. 

 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Aranjamentului administrativ 

pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica 

Moldova și Republica Elenă. 

 

3. Pentru negocierea proiectului Aranjamentului administrativ pentru 

aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și 

Republica Elenă, se împuternicește delegația oficială în următoarea componență: 

 

Rusu Nelea – secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale, șef al delegației 

 

Cebotaru Diana – șef al Direcției politici de asigurări sociale și 

medicale, Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

 

Saenco Iulia – șef al Direcției generale relații 

internaționale, acorduri bilaterale și 
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comunicare, Casa Națională de Asigurări 

Sociale 

 

Vecvert Svetlana – șef al Direcției generale control și aplicarea 

legislației pentru drepturi sociale, Casa 

Națională de Asigurări Sociale 

 

Cojocaru Irina   – secretar I al Secției tratate bilaterale a 

Direcției drept internațional, Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene 

 

Mamaliga Narcisa – director al Consiliului Național pentru 

Determinarea Dizabilității și Capacității de 

Muncă. 

 

4. Șeful delegației de negociatori, doamna Nelea Rusu, se împuternicește să 

parafeze textul negociat al Aranjamentului administrativ nominalizat. 

 

5. În cazul eliberării din funcția publică a unuia sau a mai mulți membri ai 

delegației oficiale, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele 

nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea altei hotărâri de Guvern.  

 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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