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Cu privire la participarea personalului Armatei Naţionale  

la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru 

forţele de apărare şi securitate din Mali 

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

 

În temeiul Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de 

stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operaţiunile 

Uniunii Europene de gestionare a crizelor, ratificat prin Legea nr. 75/2013 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.119-121, art.366) şi Legea 

nr. 219/2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii 

internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.25-30, art.57), 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Ministerul Apărării va asigura: 

1) selectarea, desemnarea, pregătirea şi detaşarea, începînd cu 1 octombrie 

2018, a doi militari ai Armatei Naţionale dotaţi cu armament, muniţii şi 

echipament militar individual, conform cerinţelor misiunii Uniunii Europene de 

instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali; 

2) stabilirea perioadei şi ordinii de rotaţie (de la 6 pînă la 12 luni), 

modalitatea prelungirii şi condiţiile de rechemare pentru personalul detaşat în 

misiunea nominalizată; 

3) gestionarea mijloacelor financiare transmise din partea Fondului de 

încredere pentru acoperirea cheltuielilor de transport, cazare şi asigurare 

medicală a personalului detaşat, precum şi a celor alocate din bugetul 

Ministerului Apărării; 

4) plata diurnei personalului nominalizat, în mărime de 80 dolari SUA pe 

zi, pe perioada îndeplinirii misiunii internaţionale, care se calculează de la data 

ieşirii din ţară pînă la data intrării în ţară. 

5) organizarea expertizei medico-militare. 
 

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va acorda asistenţă 

Ministerului Apărării: 
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1) în procesul de obţinere a vizelor pentru cartierul general al misiunii sus-

menţionate, precum şi în zona Koulikoro, Mali; 

2) în vederea obţinerii documentelor care certifică legalitatea aflării pe 

teritoriul Mali în perioada de delegare; 

3) în vederea informării autorităţilor abilitate ale ţărilor tranzitate despre 

deplasarea personalului Armatei Naţionale. 
 

3. Serviciul Vamal al Ministerului Finanţelor şi Inspectoratul General al 

Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne vor facilita trecerea 

frontierei de stat de către personalul Armatei Naţionale cu armament, muniţii şi 

echipament militar individual, conform legislaţiei în vigoare şi cerinţelor 

misiunii respective. 

 

4. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va dispune efectuarea 

vaccinărilor obligatorii, conform Programului naţional de imunizări pentru anii 

2016-2020, şi eliberarea certificatelor medicale corespunzătoare. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul apărării      Eugeniu Sturza 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 
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