
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
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din____________________2020
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Pentru modificarea Regulamentului cu privire 
la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2012

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2012, nr. 7-12, art. 30), cu modificările ulterioare, se 
completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:

„251. În cazul în care organizatorul suportă cheltuielile pentru asigurarea 
delegatului cu diurnă, burse, alte plăţi confirmate documentar (invitaţie, scrisoare 
electronică, alte documente emise de organizator), prin rambursarea mijloacelor 
financiare la conturile entităţii delegatare după finalizarea perioadei de delegare, 
aceasta din urmă va asigura achitarea diurnei salariatului delegat în mărimea 
oferită de organizator.

Dacă mijloacele financiare acordate de organizator pentru o zi sunt mai 
mici decât normele pentru diurnă stabilite prin prezentul Regulament, entitatea 
care a delegat va compensa diferenţa la prezentarea documentelor confirmative 
(demers oficial al organizatorului)”.
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Contrasemnează:

Viceprim-ministru, 
ministrul finanţelor
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu 

privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat 
________________prin Hotărîrea Guvernului nr. 10/2012________________

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului ___________________________________________________

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu 
privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 10/2012 a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor 
Interne.___________________________________________________________

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 
finalităţile urmărite

__________________ s_______________________________________ — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modul şi termenul delegării salariaţilor entităţilor, precum şi mărimea şi 
modalitatea achitării diurnelor în condiţiile delegării salariaţilor sunt 
reglementate de Hotărîrea Guvernului nr. 10/2012 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 
Moldova. Astfel, s-a constatat că în procesul aplicării normelor din Hotărîrea 
Guvernului menţionată, sunt întîlnite unele dificultăţi si anume.

Punctul 25 din Regulament prescrie o anumită conduită entităţii 
delegatare pentru cazurile în care organizatorul acordă delegatului mijloace 
financiare sub formă de diurnă.

A

Insă, în textul Regulamentului nu se regăsesc norme ce ar stabili expres 
care va fi mărimea diurnei în cazul în care organizatorul suportă cheltuielile 
pentru asigurarea delegatului cu diurnă, burse, etc., prin rambursarea mijloacelor 
financiare la conturile entităţii delegatare după finalizarea perioadei de delegare. 
Aplicîndu-se în practică procedura descrisă, deşi deseori organizatorul 
(organizaţia internaţională) este dispus să ofere o sumă mai mare decît cea 
prevăzută de legislaţia naţională, suma oferită este raportată la normele 
Regulamentului.

Astfel, se constată oportun ca suma diurnei, achitarea căreia este pusă în 
seama organizatorului şi este dispus să ofere o sumă mai mare decît cea 
prevăzută de legislaţia naţională, să fie încasată în mărimea stabilită de acesta, în 
atare situaţie avînd de cîştigat angajatul delegat, iar interesele entităţii delegatare 
nu au de suferit. Iar în cazul dacă mijloacele financiare acordate de organizator 
pentru o zi sînt mai mici decît normele pentru diurnă stabilite prin Regulament, 
se propune ca entitatea care a delegat să compenseze diferenţa la prezentarea 
documentelor confirmative (demers oficial al organizatorului).

In scopul înlăturării deficienţelor constatate se impune aprobarea 
proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la 
delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 10/2012._____________________________________________

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prin proiectul hotărîrii Guvernului se propune completarea

Regulamentului cu punctul 25], care va stabili că în cazul în care organizatorul 
suportă cheltuielile pentru asigurarea delegatului cu diurnă, burse, alte plăţi



confirmate documentar (invitaţie, scrisoare electronică, alte documente emise de 
organizator), prin rambursarea mijloacelor financiare la conturile entităţii 
delegatare după finalizarea perioadei de delegare, aceasta din urmă va asigura 
achitarea diurnei salariatului delegat în mărimea oferită de organizator. 
Totodată, se propune ca în cazul dacă mijloacele financiare acordate de 
organizator pentru o zi sînt mai mici decît normele pentru diurnă stabilite prin 
Regulament, entitatea care a delegat să compenseze diferenţa la prezentarea 
documentelor confirmative (demers oficial al organizatorului)._______________

4. Fundamentarea economico-financiară___________________________
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare

suplimentare.______________________________________________________
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare_______
Urmare aprobării proiectului nu va fi necesară modificarea şi/sau

completarea altor acte normative.______________________________________
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului______________________
în vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în

procesul decizional, proiectul s-a plasat pe pagina-web oficială a Ministerului 
Afacerilor Interne în reţeaua Internet www.mai.gov.md, la compartimentul 
„Transparenţa”, secţiunea „Consultări publice”, rubrica „Consultări publice” şi 
pe pagina-web www.particip.gov.md.

Proiectul a fost avizat pozitiv fără obiecţii şi propuneri de către Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Ministerul Apărării, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului.

Au avizat proiectul fără obiecţii, dar cu propuneri Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii si Ministerul Finanţelor, care au fost examinate si incluse în 
sinteza obiecţiilor şi propunerilor aferentă proiectului.

Nu a prezentat aviz Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.__________
7. Constatările expertizei anticorupţie_____________________________
Proiectul a fost definitivat în corespundere cu propunerile expuse în raportul

de expertiză anticorupţie, acestea fiind incluse în sinteza obiecţiilor şi 
propunerilor.______________________________________________________

8. Constatările expertizei juridice_________________________________
Proiectul a fost definitivat în corespundere cu propunerile expuse în raportul

de expertiză juridică, acestea fiind incluse în sinteza obiecţiilor şi propunerilor.

Ministru Pavel VOICU
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