
 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor  
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1358  

din 6 decembrie 2007  
  

nr. 84  din  31.01.2008 
  

Monitorul Oficial nr.29/145 din 23.02.2010 
  

* * * 
În scopul optimizării activităţii funcţionale a misiunilor diplomatice, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE:  
1. Se aprobă modificările şi completările 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 pentru întreţinerea unităţii de consilier prevăzută în anexa nr.20 vor fi 
acoperite din contul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.  

3. Cheltuielile ce ţin de executarea anexei nr.37 vor fi efectuate în limitele alocaţiilor 
aprobate în Legea bugetului de stat pe anul 2008, prevăzute pentru asigurarea misiunilor 
diplomatice.  

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 7 februarie 2008.  
   
PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV  
 
Contrasemnează:   

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor  
externe şi integrării europene  Andrei Stratan  
Ministrul finanţelor  Mihail Pop 
 
Chişinău, 31 ianuarie 2008.  

Nr.84.  
  

Aprobate  
prin Hotărîrea Guvernului  
nr.84 din 31 ianuarie 2008  

   
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE 

ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1358 din 6 decembrie 2007  
  
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 modifică şi se completează după cum 
urmează:  

  
“Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului 



nr.1358 din 6 decembrie 2007 
   

Structura, efectivul de personal şi îndemnizaţia de funcţie  
ale Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus  

  
Funcţia % Unităţi Indemnizaţia de 

funcţie lunară 
(euro) 

 
I. Personalul diplomatic  

Ambasador  1 1700 
Consilier 85 1 1445 
TOTAL:  2 3145 

 
II. Personalul administrativ 

Contabil-şef, şef de cancelarie* 60 1 1020 
Administrator-şofer 55 1 935 
  
TOTAL:  2 1955 
  
TOTAL general:  4 5100 
   

* Funcţia de contabil-şef, şef de cancelarie se introduce odată cu expirarea termenului regulamentar de activitate în 
misiune a trimisului în funcţia de şef de cancelarie, dactilograf.”;  

  
anexa nr.18 va avea următorul cuprins: 
  

“Anexa nr.18 
la Hotărîrea Guvernului 

nr.1358 din 6 decembrie 2007 
   

Structura, efectivul de personal şi îndemnizaţia de funcţie  
ale Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova  

pe lîngă Consiliul Europei (Strasbourg)  
  

Funcţia % Unităţi Indemnizaţia de 
funcţie lunară 
(euro) 

 
I. Personalul diplomatic  

Reprezentant permanent  1 2000 
Reprezentant permanent-adjunct, consilier 85 1 1700 
Secretar I* 80 3 × 1600 4800 
TOTAL:  5 8500 

 
II. Personalul administrativ  

Contabil-şef, şef de cancelarie** 60 1 1200 
Administrator-şofer 55 1 1100 
  
TOTAL:  2 2300 
  
TOTAL general:  7 10800 
   



* În cazul suplinirii acestei funcţii de către un diplomat cu disabilităţi de sănătate, persoanele care îl vor însoţi în misiune 
pentru acordarea îngrijirilor necesare vor beneficia de toate drepturile stabilite pentru soţul/soţia unui membru al misiunii 
diplomatice, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului 
diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11 august 2003, cu completările şi 
modificările ulterioare.  

** Funcţia de contabil-şef, şef de cancelarie se introduce odată cu expirarea termenului regulamentar de activitate în 
misiune a trimisului în funcţia de şef de cancelarie, dactilograf.”; 

  
anexa nr.20 va avea următorul cuprins: 
  

“Anexa nr.20 
la Hotărîrea Guvernului 

nr.1358 din 6 decembrie 2007 
   

Structura, efectivul de personal şi îndemnizaţia de funcţie ale  
Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană  

  
Funcţia % Unităţi Indemnizaţia de 

funcţie lunară 
(euro) 

 
I. Personalul diplomatic 

Ambasador  1 2000 
Consilier 85 2* × 1700 3400 
Secretar I 80 2 × 1600 3200 
TOTAL:  5 8600 

 
II. Personalul administrativ  

Contabil-şef, şef de cancelarie 60 1 1200 
Administrator-şofer 55 1 1100 
  
TOTAL:  2 2300 
  
TOTAL general:  7 10900 
  

* O unitate de consilier este suplinită de reprezentantul oficial al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii 
Moldova.”;  

  
se completează cu o nouă anexă, 37, cu următorul cuprins: 
  

“Anexa nr.37 
la Hotărîrea Guvernului 

nr.1358 din 6 decembrie 2007 
   

Mărimea îndemnizaţiilor de funcţie în valută străină ale instituţiilor serviciului 
diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, unde este prevăzută 
comasarea funcţiilor de contabil-şef, şef de cancelarie, dactilograf 
şi şef de cancelarie pînă la expirarea termenului regulamentar 

de exercitare a funcţiilor trimisului în misiune 
  

Funcţia % 
Contabil-şef 60 
Şef de cancelarie, dactilograf 55 
Şef de cancelarie 55 



  
Notă: 
Mărimea îndemnizaţiilor se stabileşte în mărime procentuală calculată în raport cu îndemnizaţia şefului misiunii.”. 
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