
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din  13 iulie  2022 

Chișinău 
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Privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018  

cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților 

 de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru 

personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova 

 peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, 

precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora 

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

 

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

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

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea 

indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al 

Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea 

indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale 

acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 377-383, art. 1013), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) în anexa nr. 10:  

a) la poziția „Secretar I” coloana a doua, în primul caz, cifra „1” se substituie 

cu cifra „2”; 

b) la poziția „Total” coloana a doua, cifra „5” se substituie cu cifra „6”; 

c) la poziția „Total general” coloana a doua, cifra „7” se substituie cu cifra 

„8”; 

 

2) în anexa nr. 11: 

a) la poziția „Consilier” coloana a doua, cifra „2” se substituie cu cifra „1”; 

b) la poziția „Total” coloana a doua, cifra „5” se substituie cu cifra „4”; 
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c) la poziția „Total general” coloana a doua, cifra „7” se substituie cu cifra 

„6”; 
 

3) în anexa nr. 13: 

a) la poziția „Secretar I” coloana a doua, cifra „1” se substituie cu cifra „2”; 

b) la poziția „Total” coloana a doua, cifra „4” se substituie cu cifra „5”; 

c) la poziția „Total general” coloana a doua, cifra „6” se substituie cu cifra 

„7”; 
 

4) în anexa nr. 26: 

a) la poziția „Secretar I” coloana a doua, în primul caz, cifra „2” se substituie 

cu cifra „3”; 

b) la poziția „Total” coloana a doua, cifra „8” se substituie cu cifra „9”; 

c) la poziția „Total general” coloana a doua, cifra „10” se substituie cu cifra 

„11”; 
 

5) în anexa nr. 33: 

a) poziția „Viceconsul”, în primul caz, se exclude;  

b) la poziția „Total” coloana a doua, cifra „5” se substituie cu cifra „4”; 

c) la poziția „Total general” coloana a doua, cifra „8” se substituie cu cifra 

„7”; 
 

6) în anexa nr. 49: 

a) următoarea poziție se exclude: 

 

„Consul  1”; 
 

b) la poziția „Total” coloana  a doua, cifra „2” se substituie cu cifra „1”. 
 

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 de Guvern privind modificarea unor anexe la Hotărârea de Guvern 

nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare 

pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului 

diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea 

indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora. 

 

1.  Autorul proiectului hotărârii de Guvern 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare - MAEIE) 

 

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

Proiectul hotărârii are la bază necesitatea consolidării urgente a capacităților consulare și politice 

ale instituțiilor serviciului diplomatic, reieșind din solicitarea sporită a acțiunilor consulare de către 

conaționalii noștri aflați peste hotare și multitudinea sarcinilor de importanță majoră în contextul 

ultimelor acțiuni în sensul direcției aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.  

  

Evaluarea justă a necesarului de resurse umane, necesită a fi revizuită în regim de urgență, reieșind 

din volumul de lucru, așa  încât atribuțiile de serviciu să fie exercitate în mod eficient și eficace 

fără a fi admisă supraîncărcarea sau mărirea nejustificată a numărului de personal. Astfel, luând în 

considerație că în ultimii ani numărul cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, care au 

nevoie de servicii consulare, a crescut considerabil și în acest sens volumul de lucru s-a dublat în 

unele MDOC, se propune operarea modificărilor în Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 în vederea 

întăririi capacităților de serviciu în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova cu sediul la Paris 

și Berlin. Totodată este necesară suplinirea cu o unitate de personal a misiunii diplomatice a 

Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană.  

 

- Instituirea funcțiilor responsabile pentru servicii consulare în misiunile diplomatice ale 

Republicii Moldova cu sediul la Berlin, Paris. 

Una din atribuțiile de bază ale instituțiilor serviciului diplomatic constă în prestarea serviciilor 

consulare către cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Prin prisma acestei idei s-a 

examinat situația în unele MDOC, constatând deficiențe de cadre consulare în misiunile din Berlin 

și Paris, și divergențe de abordare în privința personalului consular, în raport cu altele.  

Acest aspect este valabil nu doar pentru misiunile diplomatice cu sediul la Berlin și Paris, dar și în 

alte MDOC, pentru care urmează a fi identificate soluții și perfectat un alt proiect de hotărâre.  

În context, pentru a aduce anumite clarificări, se menționează că, numărul serviciilor consulare în 

anul 2021 variază în extreme, spre exemplu:  la Baku (276 acțiuni), Stockholm (235), Budapesta 

(275), Geneva (732), Doha (182), Viena (807), Minsk (528), Beijing (516)  în comparație cu 

Bruxelles (2789), Ottawa (2301), Atena (2428), Berlin (4241), Londra (3770), Madrid (2460), 

Washington (2637), București (3203), Iași (3533), Paris (8156), în toate aceste misiuni activează 

câte un singur diplomat responsabil de activitatea consulară. Acest aspect reprezintă nu doar o 

discrepanță în ideea abordării uniforme a obligațiunilor de serviciu față de toți funcționarii publici 

de același rang și cu aceleași competențe, dar cu siguranță scade mult din capacitatea fizică a 

consulilor de la Paris, Londra, Berlin, Odessa de a efectua alte acțiuni de serviciu de ordin general 

(întâlniri cu diaspora, vizite la penitenciare și instituții de stat și întrevederi bilaterale sau chiar de 

ordin protocolar – participarea la evenimente din statul de acreditare, etc.). Mai mult, înlocuirea în 

perioada concediilor a consulilor care duc activitate sporită, reprezintă o  problemă recurentă și un 

efort suplimentar pentru minister, or mulți dintre ceilalți angajați ai MDOC vizate nu pot și nu 

trebuie să facă față presiunii consulare temporare. MAEIE consideră că situațiile menționate 

reprezintă un neajuns ce necesită remediere imediată.     

Având în vedere numărul mare al cetățenilor moldoveni peste hotare și tendința MAEIE de a 

acorda servicii de înaltă calitate, actualizarea periodică a statelor de personal în acest exercițiu are 

o importanță majoră. Aceste acțiuni întreprinse de minister vor fi pe deplin apreciate de către 

diasporă în contextul demersurilor  permanente de îmbunătățire a accesibilității la serviciile 

consulare.  Totodată, astăzi rândurile de programare pentru serviciile consulare sunt în medie de 3 



luni de zile din cauza capacitaților reduse de procesare căci în misiune activează, de regula 1 

consul. Iar prezența la alegerile prezidențiale și parlamentare au arătat un flux enorm de cetățeni 

care s-a mărit în Germani de 5 ori, în Franța și Marea Britanie de 2 ori. 

Luând în considerare cele expuse, precum și având în vedere modelele Milano, Padova, Istanbul și 

Frankfurt unde activează 2-3 diplomați responsabili de servicii consulare, în vederea consolidării 

mecanismelor de protejare a drepturilor și intereselor cetățenilor precum și ale agenților economici 

ai Republicii Moldova peste hotare se propune redistribuirea unui număr de 2 unități de personal, 

cu reducerea lor din cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Polonia și Consulatului General 

Nisa cu alocarea lor după cum urmează: 

1 unitate – Secretar I în cadrul Ambasadei Republicii Moldova la Paris; 

1 unitate – Secretar I în cadrul Ambasadei Republicii Moldova la Berlin. 

 

Modificările propuse argumentează condițiile de la art. 56 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 și 

justifică intrarea în vigoare a actului normativ la data publicării în Monitorul Oficial. 

 

3.  Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Se preconizează suplinirea statelor de personal cu funcții pe postul de Secretar I în Ambasadele 

Republicii Moldova la Berlin și Paris. Acestea vor fi suplinite din contul structurii și efectivului de 

personal existent al MDOC din Polonia, Nisa, Milan, astfel crearea funcțiilor noi nu va implica 

majorarea numărului total de unități de personal alocat pentru misiunile diplomatice 

și oficiile consulare peste hotare.  

 

4.  Fundamentarea economico-financiară 

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect nu va necesita alocații bugetare 

suplimentare.  

 

5.  Modul de încorporare al  actului în cadrul normativ în vigoare 

Modificarea anexelor nr. 10, 11, 13, 26, 33, 49 la Hotărârea Guvernului nr. 959 din 3 octombrie 

2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru 

stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al 

Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, 

precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora, nu va necesita operarea 

modificărilor în alte acte normative existente. 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Externe și 

Integrării Europene (compartimentul „Transparență decizională”, directoriul „Proiecte de 

decizii/acte normative”). 

 

7. Constatările expertizei anticorupţie 

 

8. Constatările expertizei juridice 

 

 

 

 

 

 

Sergiu Odainic 

                                                                                           Secretar General interimar 

                                                                                                               

 




