
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\18348\redactat_18348-ro.docx 

Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de suport 

al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație 

de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare şi acordarea împuternicirilor  

pentru negocierea acestuia 

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

  

În temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr.419/2006 cu privire la datoria 

sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.397-399, art.704), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de proiectul Acordului de suport al proiectului și rambursare 

„Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica 

Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 

 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului de suport al 

proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” 

dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 

 

3. Pentru negocierea proiectului Acordului de suport al proiectului și 

rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre 

Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se 

împuternicește delegația oficială în următoarea componență: 

 

Drăgălin Iuliana  - secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, conducător al delegației 

 

Negura Călin  - șef al Direcției politici în domeniul energetic, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 
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Jomiru Serghei  - consultant superior în Direcția politici în 

domeniul energetic, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

 

Matveeva Elena  - șef al Direcției datorii publice, Ministerul 

Finanțelor 

 

Stici Silvia  - șef al Cabinetului ministrului, Ministerul 

Justiției 

 

Pritula Andrian  - director general interimar al S.A. 

„Energocom” 

 

Boț Eugeniu  - șef al Secției furnizare, S.A. „Energocom”. 

 

4. Conducătorul delegației de negociatori, doamna Iuliana Drăgălin, secretar 

de stat al economiei și infrastructurii, se împuternicește pentru semnarea 

procesului-verbal al negocierilor și a altor documente relevante negocierilor în 

cauză. 

 

5. În cazul eliberării/suspendării din funcțiile deținute a membrilor 

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

nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei alte hotărîri de Guvern. 

 

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Anatol Usatîi 
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