
 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează  
în Hotărîrea Guvernului nr.1358 din 6 decembrie 2007  

   
nr. 1302  din  21.11.2008  

   
Monitorul Oficial nr.29/148 din 23.02.2010  

   
* * *  

   
Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
1. Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1358 din 6 decembrie 

2007 “Cu privire la aprobarea structurilor, efectivului de personal şi indemnizaţiilor de funcţie în 
valută străină ale instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare” (se 
anexează).  

2. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a modificărilor operate prin prezenta hotărîre se 
vor efectua în limita alocaţiilor aprobate anual Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene pentru asigurarea activităţii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste 
hotare.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data emiterii. 
  
PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI  
 
Contrasemnează:   

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor  
externe şi integrării europene Andrei Stratan  
Ministrul finanţelor Mariana Durleşteanu 
 
Chişinău, 21 noiembrie 2008.  

Nr.1302.  
  

Aprobate  
prin Hotărîrea Guvernului 

nr.1302 din 21 noiembrie 2008  
  

MODIFICĂRILE 
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1358 din 6 decembrie 2007  

  
Anexa nr.31 la Hotărîrea Guvernului nr.1358 din 6 decembrie 2007 “Cu privire la 

aprobarea structurilor, efectivului de personal şi indemnizaţiilor de funcţie în valută străină ale 
instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare”, cu modificările şi 
completările ulterioare, va avea următorul cuprins:  

   
“Anexa nr.31 

la Hotărîrea Guvernului 
nr.1358 din 6 decembrie 2007 

   



Structura, efectivul de personal şi indemnizaţia de funcţie 
ale Ambasadei Republicii Moldova în Republica Estonia  

  
Funcţia % Unităţi Indemnizaţia de  

funcţie lunară  
(euro) 

 
I. Personalul diplomatic 

Ambasador  1 2000 
Consilier 85 1 1700 
TOTAL:  2 3700 

 
II. Personalul administrativ şi tehnic 

Administrator-şofer 55 1 1100 
TOTAL:  1 1100 
  
TOTAL general:  3 4800”. 
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