
 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la elaborarea Planului de asistenŃă completă al Republicii Moldova  
(Compact) în cadrul Programului SUA “Provocările Mileniului”  

  
nr. 413  din  17.04.2007 

  
Monitorul Oficial nr.54-56/434 din 20.04.2007 

  
* * * 

łinînd cont de faptul că Republica Moldova, în baza deciziei Consiliului de 
AdministraŃie al CorporaŃiei “Provocările Mileniului”, a devenit eligibilă pentru asistenŃa de 
dezvoltare în cadrul fondurilor depline, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE:  
1. Se desemnează dna Zinaida GRECEANÎI, prim-viceprim-ministru, în calitate de 

coordonator naŃional, responsabil pentru desfăşurarea activităŃilor necesare elaborării Planului 
de asistenŃă completă al Republicii Moldova (Compact).  

2. Se instituie Comitetul naŃional de monitorizare a elaborării Planului de asistenŃă 
completă al Republicii Moldova (Compact) şi se aprobă, conform anexei, componenŃa lui 
nominală.  

3. Comitetul naŃional de monitorizare a elaborării Planului de asistenŃă completă al 
Republicii Moldova (Compact):  

va coordona şi va monitoriza acŃiunile necesare pentru elaborarea Planului de asistenŃă 
completă al Republicii Moldova (Compact);  

va coordona activitatea echipei de elaborare a Planului de asistenŃă completă al 
Republicii Moldova (Compact).  

4. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comitetului nominalizat din funcŃiile 
deŃinute, atribuŃiile lor vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste posturi fără 
emiterea unei hotărîri noi de Guvern.  

5. ŞedinŃele Comitetului nominalizat se convoacă de către preşedintele acestuia pe 
măsura necesităŃilor şi sînt deschise spre participare pentru şefii misiunilor instituŃiilor 
internaŃionale/Ńărilor donatoare, reprezentanŃii societăŃii civile.  

6. Responsabilitatea pentru executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei Zinaida 
GRECEANÎI, prim-viceprim-ministru.  

  
PRIM-MINISTRU 
  

Vasile TARLEV  

Contrasemnează:   

Prim-viceprim-ministru Zinaida Greceanîi  

Ministrul economiei şi comerŃului Igor Dodon  

Ministrul finanŃelor Mihail Pop 

 
Chişinău, 17 aprilie 2007.  

 

Nr.413.   

 



Anexă  
la Hotărîrea Guvernului  

nr.413 din 17 aprilie 2007 
  

COMPONENłA NOMINALĂ  
a Comitetului naŃional de monitorizare a elaborării Planului  

de asistenŃă completă al Republicii Moldova (Compact) 
  

GRECEANÎI Zinaida prim-viceprim-ministru, preşedinte al Comitetului 
BALABAN Valeriu consilier al Preşedintelui Republicii Moldova cu misiuni speciale şi pentru 

coordonarea asistenŃei externe, vicepreşedinte al Comitetului 
MOREI Ion secretar al Consiliului Suprem de Securitate 
DODON Igor ministru al economiei şi comerŃului 
POP Mihail ministru al finanŃelor 
TIGHINEANU Ion vicepreşedinte al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, membru-corespondent 
UNGUREANU Nicolae consilier principal de stat în domeniul economic şi financiar-bancar 
BADRAJAN Valentina conducător al echipei de elaborare a Planului de asistenŃă completă al Republicii 

Moldova (Compact) 
SÎRBU Alexandru preşedinte al Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru 
BRATU Ştefan preşedinte al AsociaŃiei consilierilor raionali şi preşedinŃilor raioanelor, 

preşedinte al raionului Cahul 
PANCIUC Vasile membru al AsociaŃiei primarilor şi colectivităŃilor locale, primar al mun.BălŃi 
ARMAŞU Dinu director executiv al AsociaŃiei Investitorilor Străini 
GODEA Mihai reprezentant al Consiliului naŃional al organizaŃiilor neguvernamentale 
CERESCU Leonid preşedinte al ConfederaŃiei NaŃionale a Patronatului din Republica Moldova 

 
__________ 
Hotărîrile Guvernului 
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