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Pentru modificarea Hotărârii 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 
---------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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) la punctul 1 subpunctul 3) din hotărâre, cifrele „47” se substituie cu 

cifrele „49”; 

2) anexele nr. 10, 36, 44 și 47 vor avea următorul cuprins: 
 

„Anexa nr. 10  

la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 

 

STRUCTURA ŞI EFECTIVUL DE PERSONAL 

ale Ambasadei Republicii Moldava în Republica Franceză 

 

Funcția Unități 

Ambasador 1 

Consilier 2 

Secretar 1 1 

Total: 4 
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Serviciul financiar-administrativ 

Șef serviciu, contabil-șef al Ambasadei Republicii Moldova în 

Republica Franceză și al Consulatului General Republicii Moldova în 

orașul Nisa 

1 

Administrator, șofer 1 

Total serviciu: 2 
  

Total general: 6”; 

 

„Anexa nr. 36  

la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 

 

STRUCTURA ŞI EFECTIVUL DE PERSONAL 

ale Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei 

 

Funcția Unități 

Ambasador 1 

Consilier 1 

Secretar I 1 

Total: 3 
Serviciul financiar-administrativ 

Șef serviciu, contabil-șef al Ambasadei Republicii Moldova în Regatul 

Spaniei și al Consulatului General al Republicii Moldova în orașul 

Barcelona 

1 

Administrator, șofer 1 

Total serviciu: 2 
  

Total general: 5”; 

 

„Anexa nr. 44  

la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 
 

STRUCTURA ŞI EFECTIVUL DE PERSONAL 
ale Ambasadei Republicii Moldova în Republica Argentina 

 

Funcția Unități 

Ambasador 1 
Consilier 

1 

Total: 2 

Serviciul financiar-administrativ 

Șef serviciu, contabil-șef 1 

Total serviciu: 1 
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Total general: 3”; 
 

„Anexa nr. 47  

la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 

 

STRUCTURA ŞI EFECTIVUL DE PERSONAL 

ale Republicii Moldova în Republica India 

 

Funcția Unități 

Ambasador 1 

Secretar I 1 

Total: 2 

Serviciul financiar-administrativ 

Specialist principal, contabil-șef 1 

Total serviciu 1 

 

Total general: 3”; 

 
3) se completează cu anexele nr. 48 şi nr. 49 cu următorul cuprins: 

 

„Anexa nr. 48  

la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 

 

STRUCTURA ŞI EFECTIVUL DE PERSONAL 

ale Consulatului General al Republicii Moldova în orașul Barcelona 

(Regatul Spaniei) 

 

Funcția Unități 

Consul general 1 

Consul 1 

Total: 2 

 

Anexa nr. 49  

la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 

 

STRUCTURA ŞI EFECTIVUL DE PERSONAL 

ale Consulatului General al Republicii Moldova în orașul Nisa (Republica Franceză) 

 

Funcția Unități 

Consul general 1 

Consul 1 

Total: 2”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 

 

 

 
Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOTA INFORMATIVA
la proiectul Hotiririi Guvernului cu privire la modificarea gi completarea

Hotlrflrii Guvernului nr. 95912018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului
func{iilor gi coeficien{ilor de ierarhizare pentru stabilirea indemniza{iilor de

func(ie pentru personalul institu{iilor serviciului diplomatic al Republicii
Moldova peste hotare, abazei de calcul pentru stabilirea indemnizafiilor de

func(ie, precum $i a structurilor si efectivelor de personal ale acestora
1. Autorul proiectului hotdrdrii de Guvern

Ministerul Afacerilor Exteme gi Integrdrii Europene

2. Condiliile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ Sifinalitdlile urmdrite

Proiectul hot[rdrii arc labazd necesitatea consolid[rii mecanismelor de protejare a drepturilor qi intereselor
cetifenilor Republicii Moldova aflafi peste hotare, acest fapt impune urmitoarele:

- Crearea unui Consulat General a Republicii Moldova la Nisa (Republica Francezd) este un imperativ,
motivat deprezetla in aceastd regiune a unui numdr foarte mare a cetifenilor Republicii Moldova qi respectiv
vine si rlspundd multiplelor solicitdri ale diasporei, intru fluidizarea solicitanfilor de servicii consulare in
Republica Francezd. inbaza legii nr. 761 din 27.12.2001cu privire la serviciul diplomatic qi in conformitate
cu prevederile pct. 6 din Statutul consular, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 368/2002, pinnota verbald
din 03.07.2020 Ministerul Afacerilor Externe gi Integrdrii Europene a transmis solicitarea pentru deschiderea
unui Consulat General al Republicii Moldova la Nisa.

- Schimbarea statutului oficiului consular al Republicii Moldova la Barcelona (Regatul Spaniei), prin
crearea unui Consulat General. Astfel, avdnd un statut mai important, Consulatul General ar avea o pondere
mai sporitd la solufionarea diverselor probleme cu care se confrunt6 concetetenii nogtri in regiunea respectivd,
qi totodatd ar corespunde practicii altor state (marea majoritate avdnd la Barcelona Consulate generale) gi ar
reieqi din recomandarea p6(ii spaniole. TotodatS, aceastd misiune consulard de carierd ar impulsiona relaliile
economice moldo-spaniole. in bazalegii nr.76l din27.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic qi in
conformitate cu prevederile pct. 6 din Statutul consular, aprobat pin Hotdrdrea Guvernului nr. 368/2002,
prin nota verbald din 03.07.2020 Ministerul Afacerilor Externe qi Integrdrii Europene a transmis solicitarea
pentru schimbarea clasei Oficiului consular al RM la Barcelona, din Consulat in Consulat general.

Astfel, proiectul Hotlrdrii de Guvern are drept scop redistribuirea unui numdr de 2 unitdfi de personal, cu

reducerea lor din cadrul Ambasadei Republicii Moldova in Republica India qi Ambasada Republicii Moldova
in Argentina cu alocarea lor pentru crearea Consulatului General al RM la Nisa (Republica Francezi).

Crearea Consulatului General al Republicii Moldova in or. Barcela se va face din contul unitdlilor de personal
din cadrul Oficiului consular al RM la Barcelona (Regatul Spaniei).
Optimizarea activitdlii se impune reieqind din analiza efectuati de Minister privind harta gi numdrul
conafionalilor nogtri aflafi peste hotare. Aceste modific5ri vin si asigure realizarea Programului de activitate
al Guvemului pe partea de extindere a refelei consulare qi asigurarea accesului diasporei la servicii consulare

de calitate gi de o manierd rapid6.

Modificdrile propuse argumenteaz6 condiliile de la art. 56 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 9i justificd
intrarea in vigoare al actului normativ Ia data publicdrii in Monitorul Oficial.

3. Principalele prevederi ale proiectului Si evidenlierea elementelor noi
Se propune crearea Consulatelor Generale ale Republicii Moldova la Nice (Franta) gi Barcelona (Spania) cu
un efectiv de personal format fiecare din doud persoane (Consul General si Consul).
4. Fundamentarea economico-financiard
Punerea in aplicare a prevederilor prezentului proiect nu va necesita aloca(ii bugetare suplimentare. Astfel,
in cazul demaririi activitdfii Consulatelor generale la Nice qi Barcelona incepdnd cu luna septembrie curent,

cheltuielile de intretinere pentru anul2020 vor constitui 3072,3 mii lei.

Acoperirea cheltuielilor date va fi efectuatd din contul economiilor rezultate din funcfiile vacante ale

Ambasadorilor din Austria, Republica Azerbaidjan, Canada, Republica FrancezS, Confederatia ElvetianS,

Republica Letonia, Rom6nia, Regatul Suediei, Ungaria, estimate in mlrime de 3851,0 mii lei (indemnizatia



de funcfie, indemnizafia de membru de familie, servicii locafiune, asigurarea medicalf,), calculate pentru o
perioad6 de 3 luni.

ln aqa mod, menfionim faptul ci acoperirea necesarului de alocafii bugetare se va realiza din contul

economiilor create. Totodati, avAnd in vedere numlrul mare de solicitanli pentru prestarea serviciilor
consulare, se prognozeaz[ autofinanfarea consulatelor din contul veniturilor oblinute in mdrime de 50 la sut6.

Incasiri taxe MD0C
Denumirea

Buget 2020

[septembrie-
decembrie), mii lei a. 2021, mii lei

1354,07

Consulatul General al RM la

Barcelona

Consulatul General al RM la

Nice 17L8,23 51.54,7

9216,9
5. Modul de al actului tn cudrul normativ in
Crearea anexei nr. 48 qi 49 modificarea anexelor nr. 10, 36, 44 qi 47 la Hotdrdrea Guvernului nr. 959 din 3

octombrie 2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcfiilor gi coeficienfilor de ierarhizare pentru

stabilirea indemnizafiilor de funcfie pentru personalul instituliilor serviciului diplomatic al Republicii
Moldova peste hotare, abazei de calcul pentru stabilirea indemnizaliilor de funclie, precum gi a structurilor
gi efectivelor de personal ale acestora nu va necesita operarea modificdrilor in alte acte normative existente.

6,A consultarea
scopul respectdrii prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenta in procesul decizional,

proiectul urmeazi a fi plasat pe pagina web oficiali a Ministerului Afacerilor Externe gi Integr[rii Europene
decizionald", directoriul,,Proiecte de deciziil acte normative"

7. Constatdrile
Proiectul urmeazd a fi ant

8. Constatdrile
Proiectul urmeaz6 a fi tzeii

Eugen Revenco
Secretar General

Red.: A. Rusu
c +373 22 578 281
m al exandrina. rusu@mfa. gov. md
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