
Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului  

Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.697/2017  

cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 
 

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
 
Proiectul de hotărîre a Guvernului a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 
 
În conformitate cu prioritățile politicilor sectoriale pe termen mediu pentru anii 2021- 2023, sunt planificate 

acțiuni ce țin de realizarea proiectelor legate de infrastructura misiunilor diplomatice ale Republicii 

Moldova peste hotare. 

Actualmente, MAEIE are în gestiune 2 imobile (clădiri) și terenul aferent în țară și 9 imobile (cu 

terenuri aferente) ale Misiunilor diplomatice și oficiilor consulare peste hotare, care necesită a fi 

reparate, renovate sau modernizate periodic: 

1. Reprezentanta Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU la New York – clădire administrativă, 

515,2 m.p.; 

2. Ambasada Republicii Moldova în Ucraina – sediul Ambasadei, reședința Ambasadorului, Sediul 

Consular, garaj – suprafața totală 681,9 mp; 

3. Consulatul Republicii Moldova în or. Odesa – clădire administrativă, 499,6 m.p.; 

4. Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei/ Misiunea diplomatică a Republicii Moldova pe 

lîngă Uniunea Europeană – clădire administrativă, 886,4 mp; 

5. Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus – 2 apartamente, suprafața de 131,9 mp; 

6. Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii – clădire administrativă, 461,84 m.p.; 

7. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria – clădire administrativă, 500 m.p.; 

8. Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania – clădire administrativă, 528,00 

m.p.; 

9. Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă – clădire administrativă, 551,57 m.p.; 

 

Totodată, pentru anul 2020, au fost bugetate resurse financiare pentru construcția sediului Ambasadei 

Republicii Moldova în Republica Belarus, în sumă de 18 mil. lei. De asemenea, MAE IE planifică 

construcția sediului Ambasadei Republicii Moldova la Ankara, pe terenul oferit de țara gazdă . 

 

Până în anul 2017, lucrările de reparație și construcție a edificiilor administrate de MAEIE, au fost 

gestionate de către Întreprinderea de Stat ”Direcția servicii pentru corpul diplomatic” al cărui fondator 

a fost MAE IE. Odată cu reforma administrației publice centrale, ÎS ”Direcția servicii pentru corpul 

diplomatic” a fost transferat în subordinea Agenției Proprietății Publice. Proiectul HG de transferare a 

ÎS ”Direcția servicii pentru corpul diplomatic” în subordinea MAE IE nu a fost susținut. 

La moment, MAE IE nu dispune de  o subdiviziune cu specialiști de profil (ingineri) ce ar putea 

gestiona și supraveghea asemenea lucrări, singura soluție optimă fiind crearea unei astfel de 

subdiviziuni în cadrul MAE IE. 

 

Prin acest proiect de HG se propune crearea Secției de gestionare a patrimoniului (în continuare Secția), 

în cadrul Direcției management instituțional cu 3 unități de personal (cu statut de funcționari publici): 

1 unitate - Șef secție și 2 unități de consultant principal. 

Misiunea Secției va consta în administrarea eficientă a patrimoniul MAEIE din țară și a misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare peste hotare și va avea următoarele atribuții: 

1. Administrarea patrimoniului din gestiunea MAE IE; 

2. Menținerea în stare optimă a edificiilor, conform normelor sanitare, de securitate a muncii; 

3. Asigurarea funcționării calitative a rețelelor inginerești; 

4. Supravegherea realizării lucrărilor de reparație, renovare sau modernizare, calitativ și în termenii 

stabiliți; 

5. Asigurarea supravegherii tehnice în procesul de reconstrucție și renovare capitală a acestora; 

6. Elaborarea planului anual al necesarului lucrărilor de reparație sau întreținere a edificiilor; 

7. Participarea la procesul de selectare a companiilor ce vor efectua lucrările necesare; 

8. Elaborarea caietului de sarcini și devizul de cheltuieli. 

 

Activitatea Secției va fi coordonată de către Secretarul General al Ministerului. 



 

 

Secția va elabora planul anual necesar pentru îmbunătățirea condiției generale a imobilelor aflate în 

gestiunea Ministerului.  
 

Angajarea colaboratorilor entității se va efectua prin ordin al Ministrului conform cadrului normativ în 

vigoare. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul  nu  conține  norme  de  armonizare  a  legislației  naționale  cu  legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul prevede crearea Secției de gestionare a patrimoniului și suplinirea în acest scop a efectivului-limită 

al MAE IE cu 3 unități de personal. 

În acest sens se propune modificarea Hotărîrii Guvernului nr.697/2017 cu privire la organizarea și 

funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

În  proiect  se  prevede  suplinirea  efectivului-limită  al  Ministerului  cu 3 unități, care va implica alocări 

suplimentare de la bugetul de stat, pentru anul 2020, în sumă de 150 mii lei. 

 

Denumirea funcției  Cheltuieli, lei 

Șef secție în cadrul direcției (salariu) 40 760 

Consultant principal * 2      (salariu) 66 000 

Spor 10% 10 676 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 23%  27 770 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 

patron 4,5% 

5433 

Total: 150 640 
 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul a fost elaborat în corespundere cu dispozițiile legale și este în concordanță cu cadrul juridic 

existent. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, pe 

pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (compartimentul „Transparență 

decizională”, directoriul „Proiecte de decizii/acte normative”), urmează să fie plasat anunțul privind 

inițierea elaborării proiectului, precum și proiectul însoțit de Nota informativă. 

În conformitate cu art. 32 și 34 din Legea nr.100/2017, proiectul urmează a fi supus procedurii de 

avizare, consultare publică și expertizare. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE, exceptându-se de 

efectuarea expertizei de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

 

11. Constatările altor expertize 
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