
 

H O T Ă R Î R E  

cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1  

la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012  

   

nr. 673  din  07.09.2012  
   

Monitorul Oficial nr.190-192/728 din 14.09.2012  

   

* * *  

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 “Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art.30) se modifică şi se completează 

după cum urmează:  

1) în Regulament:  

a) punctul 1 se completează cu următoarea noţiune:  

“documente de călătorie – paşaportul, biletele de călătorie sau alte documente care 

determină zilele aflării efective în deplasare”;  

b) punctul 9:  

la alineatul doi, după cuvintele “cu excepţia colaboratorilor” se introduc cuvintele 

“Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi a celor”;  

la alineatul nouă, cuvintele “ , secretarul general al Parlamentului, secretarul general al 

Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, secretarul general al Guvernului, secretarul de 

stat” se exclud;  

c) la punctul 12 alineatul doi, cuvintele “delegat în mod special pentru a lucra” se 

substituie prin cuvintele “delegat pentru a lucra şi”;  

d) la punctul 13, alineatele unu şi doi vor avea următorul conţinut:  

“Salariatului delegat în interes de serviciu i se păstrează locul de muncă (funcţia) şi salariul 

mediu lunar pentru timpul deplasării, inclusiv pentru timpul aflării în drum, conform 

prevederilor articolului 175 al Codul muncii al Republicii Moldova.  

Salariaţilor care pleacă peste hotarele republicii la stagiere, instruire, specializare şi schimb 

de experienţă din proprie iniţiativă sau fiind delegaţi, avînd invitaţii personale sau pentru a 

participa la concursuri organizate de către diverse fundaţii şi entităţi din alte ţări, li se vor păstra 

locurile de muncă, precum şi li se vor compensa cheltuielile de deplasare, potrivit deciziilor luate 

de conducătorii entităţilor în care activează, în conformitate cu prevederile articolelor 213 şi 214 

din Codul muncii al Republicii Moldova.”;  

e) în punctul 25, modificările se operează doar în textul în limba rusă;  

2) în anexa nr.1 la Regulament, secţiunea 2 va avea următorul conţinut:  

“2. Categoria a II-a  

Această categorie include:  

a) persoanele cu funcţii de demnitate publică, conform anexei la Legea nr.199 din 16 iulie 

2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;  

b) secretarul general al Secretariatului Parlamentului şi adjuncţii lui, secretarul general al 

Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova şi adjuncţii lui şi secretarii de stat;  

c) şefii misiunilor diplomatice;  

d) consilierii Preşedintelui Republicii Moldova, ai Preşedintelui Parlamentului şi ai Prim-

ministrului;  

e) directorii generali adjuncţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice 

şi ale altor autorităţi administrative centrale şi vicepreşedinţii Casei Naţionale de Asigurări 

Sociale;  

f) academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei;  

g) preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul general executiv al Confederaţiei Naţionale a 

Patronatului;  

h) preşedintele şi vicepreşedinţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova;  

i) preşedintele şi vicepreşedinţii Camerei de Comerţ şi Industrie;  

j) preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi 

Industrie a Republicii Moldova;  



k) directorul general şi vicedirectorii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.  

Diurna se majorează în conformitate cu cota procentuală din mărimea ei normată astfel:  

cu 25 la sută – pentru viceprim-miniştri şi vicepreşedinţii Parlamentului;  

cu 50 la sută – pentru Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele Parlamentului şi 

Prim-ministru.”;  

3) în anexa nr.2 la Regulament:  

a) poziţia 124 va avea următorul conţinut:  

  
“124. Malta euro 40 45 160 190”; 

  

b) în celelalte poziţii, modificările se operează doar în textul în limba rusă.  
   

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT  

  

Contrasemnează:   

Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa  

 

Chişinău, 7 septembrie 2012.  
 

Nr.673.   

 

 


