
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de 

împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei pentru realizarea Proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19  

şi Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii” și acordarea 

împuternicirilor pentru negocierea acestuia 

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

În temeiul 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-cadru de împrumut dintre Republica 

Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea 

Proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile 

Micro, Mici și Mijlocii”. 

 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut 

dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru 

realizarea Proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru 

Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”. 

 

3. Pentru negocierea proiectului Acordului-cadru de împrumut dintre 

Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru 

realizarea Proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru 

Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”, se împuternicește delegația oficială în 

următoarea componență: 

 

Pușcuța Serghei – viceprim-ministru, ministru al Finanțelor, 

conducător al delegației 

 

Ivanicichina Tatiana – secretar de stat, Ministerul Finanțelor 
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Ciumac Iulia – șef al Secției asistență externă, Direcția 

investiții publice și asistență externă, 

Ministerul Finanțelor 

 

Matveeva Elena – șef al Direcției datorii publice, Ministerul 

Finanțelor 

 

Cantemir Raisa – șef al Directoratului Liniei de Credit 

 

Holostenco Alexandru – secretar de stat, Ministerul Sănătății, 

Muncii şi Protecției Sociale 

 

Ceban Cristina – șef al Direcției cooperare internațională, 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii. 

 

4. Conducătorul delegației de negociatori, domnul Serghei Pușcuța, 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 altei hotărâri de Guvern. 

 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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