
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Cu privire la modificarea punctul 2 din Hotărârea Guvernului  

nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea 

Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 

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

 

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. La punctul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la 

organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 329, art. 802), cu modificările 

ulterioare, cifrele „148” se substituie cu cifrele „167”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene    Nicolae POPESCU 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea pct. 2 din Hotărârea Guvernului 

nr.697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Elaborarea proiectului de Hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 697/2017 

derivă din necesitatea consolidării capacităților Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și 

executarea la nivel corespunzător a sarcinilor ce derivă din statutul de țară candidat la UE acordată la 

Summitul UE din 23 iunie 2022. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Obiectivul proiectului vizează sporirea capacităților MAEIE în contextul creșterii volumului de sarcini puse în 

fața MAEIE odată cu obținerea la data de 23 iunie 2022 a statutului de stat candidat la Uniunea Europeană. 

Drept urmare, suplinirea efectivului limită al ministerului cu 19 unități de personal pe care o formulează 

acest proiect va asigura atât la nivelul MAEIE, cât și la nivelul țării o gestiune mai rapidă și eficientă a 

multitudinii de noi procese, care apar în contextul pașilor pe care Republica Moldova urmează să îi întreprindă 

în vederea deschiderii și desfășurării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. 

Odată cu obținerea statutului de țară-candidată pentru aderare la UE, procesul de coordonare a integrării 

europene devine mai complex. Astfel, pe lângă implementarea Acordului de Asociere, autoritățile vor urma să-

și ajusteze procesele de elaborare și coordonare a politicilor conform structurii și metodologiei procesului de 

aderare. Un element-cheie al acestui proces va reprezenta crearea a 35 grupuri de lucru sectoriale în 

conformitate cu capitolele negocierilor de aderare care vor viza majoritatea autorităților centrale. Facilitarea 

instituirii și funcționării grupurilor va necesita un efort sporit din partea MAEIE în calitate de coordonator al 

procesului de integrare europeană. Noile sarcini vor veni în completare la sarcinile deja existente în ceea ce 

privește facilitarea/organizarea reuniunilor dialogului instituționalizat RM-UE în baza Acordului de Asociere 

(Consiliul și Comitetul de Asociere, subcomitete ș.a.).  

În perspectiva apropiată, autoritățile vor urma să lanseze procedura de screening al legislației pentru a seta 

planificarea preluării treptate a legislației europene în legislația națională. Pregătirea către inițierea negocierilor 

de aderare pe domenii specifice presupune pe lângă organizarea reuniunilor bilaterale la nivel tehnic și politic, 

pregătirea foilor de parcurs, a planurilor de acțiuni, elaborarea și transmiterea către partea UE a rapoartelor, 

precum și procesul de negocieri propriu zis. Acest efort va fi la fel gestionat de MAEIE în cooperare strânsă cu 

Cancelaria de Stat.  

În paralel cu intensificarea activității în plan național, va spori volumul e lucru de promovare a intereselor 

Republicii Moldova și pe linie bilaterală, organizarea unor reuniuni la nivel politic înalt, precum Summit-uri 

bilaterale. Va crește și activitatea de încheiere a tratatelor bilaterale cu Comisia Europeană (acorduri de 

finanțare, acorduri de cooperare ș.a.) și Statele membre ale UE, fiecare document sau acord încheiat, inclusiv 

de asistență financiară externă urmând să fie însoțit de o expertiză juridică calificată. Astfel, aceste acțiuni 

complexe pot fi realizate conform necesităților statului nostru și așteptărilor Comisiei Europene doar cu resurse 

umane suficiente.  



Drept urmare, suplinirea numărului de personal calificat a MAEIE este un element cheie pentru a putea avansa 

spre integrarea europeană a Republicii Moldova. Astfel, în contextul celor menționate, proiectul conține o 

singură modificare: a numărului efectivului limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene în contextul propunerii de a suplini ministerul cu 19 unități, substituindu-se în pct. 2 al HG 

nr. 697/2017 cifra 148 cu cifra 167. 

Întru dezvoltarea acestei inițiative menționăm că, din necesitățile ce apar în legătură cu progresele pe care le 

face țara noastră în procesul de integrare se propune de a fortifica cu personal suplimentar sectoarele integrării 

europene, cooperării bilaterale și juridic ale MAEIE, după cum urmează: 

A. Direcția Integrare Europeană - cu 10 unități, care vor fi repartizate echitabil între subdiviziunile cu cele mai 

mari competențe în domeniu și anume:  

(i) Secția Cooperare Economică și Sectorială cu UE urmează a se suplini cu 4 consilieri și un secretar I. 

menționăm că actualmente în această subdiviziune activează doar 7 colaboratori, un număr extrem de mic pentru 

multitudinea domeniilor pe care le gestionează. 

(ii) Secția Cooperare Politică cu Uniunea Europeană se va suplini, la fel, cu 4 consilieri și o unitate de secretar 

I, sporindu-și capacitățile de la 7 funcționari la 12.  

B. Direcția Cooperare Bilaterală – cu 5 unități de personal suplimentare (de 3 consilieri și 2 de secretar I) în 

Secția Europa Occidentală, Centrală și de Sud-Est – pentru a gestiona volumul sporit de activități pe linia 

relațiilor bilaterale cu statele membre ale UE, dar și cu cele candidate și aflate în negocieri de preaderare.  

C. Direcția Drept Internațional a MAEIE, responsabilă de domeniului juridic al relațiilor bilaterale și 

multilaterale ale Republicii Moldova cu partenerii externi, dar și de examinarea proiectelor de acte normative, 

se va suplini cu 4 unități (de la 14 la 18 unități), după cum urmează: Secția tratate multilaterale cu o poziție de 

consilier și un secretar I; Secția tratate bilaterale cu o unitate de secretar I și Secția afaceri juridice cu o unitate 

de consilier. 

Adoptarea proiectului propus și intrarea în vigoare în ziua publicării a Hotărârii de Guvern adoptate, este 

condiționată de termenii restrânși pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul procesului de acordare 

a statutului de stat candidat la UE, dar și de necesitatea asigurării unui proces fluid, bine organizat și coordonat 

din partea personalului MAEIE, cu impact nu doar asupra rezultatelor de moment, dar și asupra imaginii țării, 

cât și a viitorului statului nostru per general. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul prevede suplinirea efectivului-limită al Ministerului cu 19 unități pentru care urmează a fi prevăzută 

și alocată suplimentar din bugetul de stat suma de 3.525.748 MDL/an. În acest sens, se menționează că suma 

necesară este planificată și urmează a fi inclusă în bugetul de stat pentru anul 2023. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea proiectului de Hotărâre de Guvern nu va necesita amendarea altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, pe pagina 

web oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (compartimentul „Transparență 

decizională”, directoriul „Proiecte de decizii/acte normative”), urmează a fi plasat anunțul pentru consultările 

publice asupra proiectului. În conformitate cu art. 32 și 34 din Legea nr.100/2017, proiectul urmează a fi 

supus procedurii de avizare, consultare publică și expertizare. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție în conformitate cu prevederile art. 35 al Legii nr.100/2017 

cu privire la actele normative. 



9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE, exceptându-se de la 

efectuarea expertizei de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de hotărâre va fi supus expertizei juridice, în conformitate cu prevederile art. 37 al Legii 

nr.100/2017 cu privire la actele normative, în procesul desfășurării procesului de avizare. 

11. Constatările altor expertize 

 

 

    Sergiu ODAINIC 

  Secretar General a.i. 




