
 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la detașarea domnului Marin Gurin la 

Misiunea Uniunii Europene de instruire militară și consiliere pentru forțele de apărare și 

de securitate din Mali 

 

Numele autorului. Scopul și obiectivele urmărite. 

În temeiul Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană de stabilire a 

cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operațiunile Uniunii Europene de gestionare 

a crizelor (în continuare - Acord), ratificat prin Legea nr.75 din 12 aprilie 2013, Ministerul 

Justiției a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la delegarea domnului Marin Gurin, 

Agent guvernamental, la misiunea Uniunii Europene (UE) de instruire militară și consiliere 

pentru forțele de apărare și securitate din Mali pentru o perioadă de 6 luni, cu posibila prelungire 

a detașării. 

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, 

argumentarea necesității de reglementare, evidențierea elementelor noi 

Potrivit prevederilor Acordului, Republica Moldova urmează să-și asume toate 

cheltuielile (remunerarea muncii, diurna, cazare, cheltuieli de transport, asigurare medicală și 

socială, indemnizație pentru risc sporit) legate de participarea delegatului la operațiune.  

           În corespundere cu art.5 alin. (2) al Acordului, personalul detașat în cadrul operațiunii 

UE de gestionare civilă a crizelor este supus unui examen medical, este vaccinat și primește din 

partea autorității competente din Republica Moldova un certificat medical care atestă că este apt 

să-și exercite funcțiile . În conformitate cu prevederile Legii nr.219 din 03.12.2015 privind 

participarea Republicii Moldova la misiuni şi operații internaționale, Guvernul urmează să 

acopere cheltuielile ce vizează indemnizațiile, cazarea, asigurarea medicală, cheltuielile de 

călătorie şi  de concediu ale persoanelor detașate.  

Totuşi, în contextul experienţei precedente referitoare la detaşarea expertului în 

Misiunea Uniunii Europene de instruire militară și consiliere pentru forțele de apărare și de 

securitate din Mali, unele aspecte financiare au fost negociate pentru a fi acoperite de Fondul 

de Asistenţă (Trust Fund) în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună pentru statele 

din cadrul Parteneriatului Estic, creat la iniţiativa unor state membre ale UE (Ungaria, Letonia, 

Lituania şi Marea Britanie).  

Astfel, cheltuielile aferente participării domnului Marin Gurin la misiunea respectivă și 

anume: 

- costurile de transport (1500 euro);  

- cazarea (1500 euro pentru fiecare lună (în total 9000 euro); 

- asigurarea medicală (300 euro); 

- vaccine, medicamente, consultații medicale (300 euro), vor fi acoperite în totalitate de 

Fondul de Asistenţă (Trust Fund). 

Concomitent, Ministerul Finanțelor urmează să asigure doar resursele financiare 

necesare pentru achitarea diurnei reprezentantului Republicii Moldova la Misiunea Uniunii 

Europene de instruire militară și consiliere pentru forțele de apărare și de securitate din Mali. 

Suma unică stabilită a fost calculată reieșind din plafonul misiunilor ONU. Astfel, conform 

grilei ONU, diurna pentru o zi în Mali este de 135 dolari SUA. Totodată, luînd în considerare 

posibilitatea Fondului de Asistenta (Trust Fund) de a achita cheltuielile de cazare, din suma de 

135 dolari SUA, a fost scăzută suma de 55 dolari SUA şi astfel suma diurnei va constitui 80 

dolari SUA pe zi. În urma calculului efectuat, şi anume a costului diurnei pentru detaşarea dlui 

Marin Gurin  pe o perioadă de şase luni, ea va constitui 15.000 dolari SUA. 
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Pe parcursul detaşării la Misiunea EUMAM RCA, funcţia şi salariul mediu lunar al 

detașatului se păstrează și i se achită salariul pe perioada detașării, inclusiv pentru timpul aflării 

în drum. 

În cazul neacceptării diurnei menționate, mărimea căreia este inferioară celei achitate 

potrivit grilei UE (213 dolari USA), reprezentantul Republicii Moldova nu este motivat de a 

desfășura activitatea într-o zonă cu risc sporit.  

Participarea statutului nostru la operațiunile UE de gestionare a crizelor este deosebit de 

importantă în contextul semnării și intrării în vigoare a Acordului de mai sus. 

Avînd în vedere că cheltuielile aferente delegării domnului Marin Gurin la Misiunea UE 

sunt destul de mari, Ministerul Justiției nu are capacitatea de a le acoperi din contul bugetului 

alocat instituției, întrucît bugetul ministerului pentru anul 2016 a fost deja aprobat. Mai mult, 

luînd în considerare că interesul Republicii Moldova de a participa la această misiune este unul  

semnificativ, considerăm necesară alocarea resurselor în acest sens din fondul de rezervă al 

Guvernului. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative  care trebuie elaborate sau modificate 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu este necesară modificarea altor acte 

normative.  

Respectarea transparenţei în procesul decizional. Denumirea autorităţilor care au avizat 

proiectului de act normativ 

   În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagine web a Ministerului Justiţiei (directoriul 

„Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte legislative remise spre 

coordonare”).          

    Menționăm că proiectul a fost menținut cu lipsă de obiecții și propuneri de către Ministerul 

Muncii Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor. 

 

 

 

 

 

Ministru                        Vladimir CEBOTARI 


