
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului  

pentru modificarea unor anexe din Hotărîrea Guvernului nr. 959/2018 
1.  Autorul proiectului hotărîrii de Guvern 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul hotărârii are la bază necesitatea consolidării capacităților instituționale în vederea 

realizării Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor, precum 

și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, prevăzute în PAG 2020-2023.  

Reieșind din stadiul actual de cooperare și potențialul comercial-economic al Republicii 

Moldova cu partenerii internaționali, ce necesită a fi valorificat, în cadrul Grupului de lucru 

în domeniul diplomației economice a fost identificată necesitatea extinderii prezenței 

birourilor comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare 

acreditate în străinătate. Astfel, urmare a unei analize cuprinzătoare a relațiilor comerciale 

și investiționale cu partenerii strategici, precum și reieșind din interesul mediului de afaceri 

național și de peste hotare de a dezvolta proiecte investiționale, se propune instituirea 

birourilor comercial-economice în cadrul următoarelor Ambasade:  

 

1. Republica Austria 

După valoarea schimburilor comerciale, în anul 2019, Austria se clasează pe locul 12 

printre principalii parteneri ai Republicii Moldova la nivel mondial, iar în perioada ianuarie 

– mai 2020 – pe locul 19. Volumul investițiilor directe din Austria în Republica Moldova, 

pe parcursul anilor 2016-2018 ne demonstrează o creștere, fiind înregistrată valoarea de 

87,62 milioane dolari SUA în anul 2018, cu 13,2% mai mult comparativ cu anul 2017. În 

Republica Moldova, își desfășoară activitatea 94 întreprinderi cu capital austriac, în 

domenii precum turism, infrastructură, IT, farmaceutic, industria agro-alimentară și textilă, 

sectorul energetic, bancar, etc., valoarea investițiilor în capitalul social fiind de circa 

483,442 mil. lei. După valoarea capitalului investit, Austria se află pe locul 11 printre 

principalii investitori ai Republicii Moldova, iar după numărul de companii– se află pe 

locul 19. 

Printre principalii investitori se enumeră: grupul financiar-bancar Reiffeisenbank, 

compania de asigurări Grawe Carat, firma de avocatură Schoenherr, Erste Bank prin filiala 

BCR, Petrom OMW, AWE, Strabag. De asemenea, compania Gebauer&Griller, care a 

construit în cadrul ZEL „Bălți” o fabrică de producere a cablurilor electrice, care a anunțat 

și despre intenția deschiderii celei de-a doua întreprinderi în Republica Moldova. 

Totodată, biroul comercial – economic din cadrul Ambasadei Republicii Moldova din 

Austria va asigura activitatea de promovare și reprezentare în mai multe țări din Europa 

Centrală.  

2. Republica Franceză 

Analizând evoluția comerțului bilateral pe parcursul perioadei 2016-2019, se observă un 

trend ascendent al dinamicii acestuia (anul 2017 – volumul comerțului bilateral a crescut cu 

21,38%, anul 2018 – creștere cu 10,5%, anul 2019 – creștere cu 1,28%), înregistrând în anul 

2019 un volum total de peste 183 milioane dolari SUA, iar în perioada ianuarie – mai 2020 

– peste 74 milioane dolari SUA. 

Pe parcursul anilor 2018-2019, Franța se află pe locul 10 printre principalii parteneri 

comerciali ai RM la nivel mondial, iar în perioada ianuarie-mai 2020, se clasează pe locul 9. 

În același timp, necesită a fi valorificate exporturile pe piața franceză, în special a produselor 

agricole și produselor industriei automotive, întrucât acestea sunt unele dintre cele mai 

importate produse în Franța. Volumul investițiilor directe din Franța în Republica Moldova, 



pe parcursul anilor 2016-2018 a conturat un trend ascendent, fiind înregistrată valoarea de 

272,78 milioane dolari SUA în anul 2018, cu 4,1% mai mult comparativ cu anul 2017. În 

RM activează 242 întreprinderi cu capital francez, investițiile în capitalul social însumând 

151,898 mil. lei. După numărul întreprinderilor cu capital francez în Republica Moldova, 

Franța se situează pe locul 10 printre principalii investitori, iar după valoarea capitalului 

investit aceasta se clasează pe locul 16. 

Întreprinderile franceze care activează în Republica Moldova contribuie la dezvoltarea 

economiei locale, inclusiv prin crearea locurilor de muncă, printre care „Orange” și grupul 

Lafarge Moldova, care a achiziționat uzina de ciment din Rezina (investiții de peste 60 mln. 

euro). 

3. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 

Urmare unei analize a relațiilor comercial-economice și investiționale cu partenerii 

strategici, se evidențiază un potențial nevalorificat cu Marea Britanie, care reprezintă una 

dintre cele mai mari economii din lume. Pornind de la dinamica schimburilor comerciale cu 

aceasta, numărul proiectelor de asistență finanțate și susținute de către Marea Britanie, 

interesul sporit al investitorilor, precum și negocierea eventualului Acord de comerț liber cu 

Marea Britanie, devine iminentă necesitatea prezenței a unui birou comercial-economic în 

țara menționată. 

3.  Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Se completează anexele nr. 7, 10 și 24  la HG nr. 959/2018, prin suplinirea statelor de 

personal ale Ambasadelor Republicii Moldova în Republica Austria, Republica Franceză și 

Regatul Marii Britanii și Irlandei de Nord cu câte o funcție de Secretar I. 

4.  Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare a acestui proiect vor fi acoperite din bugetul 

planificat pentru anul 2021, precum și din contul economiilor alocațiilor bugetare prevăzute 

pentru întreținerea misiunilor diplomatice obținute din optimizarea cheltuielilor la activitatea 

de bază, în sumă totală de 216,7 mii Euro (4,5 mil lei) pentru un an. 

Biroul comercial economic din Republica Franceză  valuta Mii lei 

  Euro  
211350 “Compensații pentru echipament” 820,00 16,4 

 Procurarea vestimentaţiei protocolare funcția de Consul - 1000,0 dolari/820,0 euro 820,00  
222220 "Servicii de telecomunicație” 240,00 4,8 

 Abonament servicii telefonice € 20/luna x 12 luni 240,00  
222300 “Servicii de locațiune” 22800,00 456,0 

 Secretar I 1 900,00 Euro x 12 luni 22800,00  
222720 “Deplasări de serviciu peste hotare” 1230,00 24,6 

 Bilet avia dus   
 Secretar I: tur - trei persoane: (250,00 Euro x 3 ) 750,00  
 Achitarea costului bagajelor la sosire in misiunea diplomatică   
 240 kg X 2 euro pentru kg/bagaj) 480,00  
222730 "Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare" 31968,00 639,4 

  
Nr. ord 

 
Funcţia 

 
Nume, Prenume 

Indemnizaţia 

de funcţie lunar 

Total 

10.8 luni 
 

 1 Secretar I  2960,00 31968,00  
222820 “Servicii de asigurare medicală achitate peste hotare” 2400,00 48,0 

 Asigurarea medicală, 200,0 Euro x 12 luni = 2400,0 Euro 2400,00  
273100 “Indemnizaţiile membrilor familiilor personalului misiunilor diplomatice și 

al oficiilor cons 

11828,16 236,6 

  

 
 

Nr. ord 

 

 
 

Funcţia 

 

 
 

Nume, 

Prenume 

Indemniza 

ţia 

pentru 

soţ/soţie 

Indemniza 

ţia 

pentru 

copii 

 

 
 

Total lunar 

 

 
Total 

10.8 luni 

 

 1 Secretar I  740,00 355,20 1095,20 11828,16  
314000 “Procurarea masinilor si utilajelor” 1250,00 25,0 

 Calculator 750,00  
 Imprimanta 500,00  

316000 “Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere și 

gospodăresc” 

750,00 15,0 

 Masa de birou, fotoliu 750,00  



TOTAL 73286,2 1465,7 

 

Biroul comercial – economic în Regatul Unit al Marii Britanii  

și Irlandei de Nord 

valuta Mii lei 

 GBP  
211350 “Compensații pentru echipament” 780,00 17,2 

 Procurarea vestimentaţiei protocolare funcția de Consul - 1000,0 dolari/780,0 GBP 780,00  
222220 "Servicii de telecomunicație” 300,00 6,6 

 Abonament servicii telefonice  £25/luna x 12 luni 300,00  
222300 “Servicii de locațiune” 22800,00 501,6 

 Secretar I 1 900,00 £  x 12 luni 22800,00  
222720 “Deplasări de serviciu peste hotare” 1230,00 27,1 

 Bilet avia dus   
 Secretar I: tur - trei persoane: (250,00 lire x 3 ) 750,00  
 Achitarea costului bagajelor la sosire in misiunea diplomatică   
 240 kg X 2 lire pentru kg/bagaj) 480,00  
222730 "Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare" 32832,00 722,3 

  
Nr. ord 

 
Funcţia 

 
Nume, Prenume 

Indemnizaţia 

de funcţie lunar 

Total 

10.8 luni 
 

 1 Secretar I  3040,00 32832,00  
222820 “Servicii de asigurare medicală achitate peste hotare” 2400,00 52,8 

 Asigurarea medicală, 200,0 lire x 12 luni = 2400,0 lire 2400,00  
273100 “Indemnizaţiile membrilor familiilor personalului misiunilor diplomatice și 

al oficiilor cons 

11828,16 260,2 

  

 
 

Nr. ord 

 

 
 

Funcţia 

 

 
 

Nume, 

Prenume 

Indemniza 

ţia 

pentru 

soţ/soţie 

Indemniza 

ţia 

pentru 

copii 

 

 
 

Total lunar 

 

 
Total 

10.8 luni 

 

 1 Secretar I  740,00 355,20 1095,20 11828,16  
314000 “Procurarea masinilor si utilajelor” 1250,00 27,5 

 Calculator 750,00  
 Imprimanta 500,00  

316000 “Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere și 

gospodăresc” 

750,00 16,5 

 Masa de birou, fotoliu 750,00  

TOTAL 74170,2 1631,7 

 

Biroul commercial – economic în Republica Austria valuta Mii lei 

 Euro  
211350 “Compensații pentru echipament” 820,00 16,4 

 Procurarea vestimentaţiei protocolare funcția de Consul - 1000,0 dolari/820,0 euro 820,00  
222220 "Servicii de telecomunicație” 360,00 7,2 

 Abonament servicii telefonice € 30/luna x 12 luni 360,00  
222300 “Servicii de locațiune” 19200,00 384,0 

 Secretar I 1 600,00 Euro x 12 luni 19200,00  
222720 “Deplasări de serviciu peste hotare” 1230,00 24,6 

 Bilet avia dus   
 Secretar I: tur - trei persoane: (250,00 Euro x 3 ) 750,00  
 Achitarea costului bagajelor la sosire in misiunea diplomatică   
 240 kg X 2 euro pentru kg/bagaj) 480,00  
222730 "Delegări ale angajaților la misiunile diplomatice și oficiile consulare" 30240,00 604,8 

  
Nr. ord 

 
Funcţia 

 
Nume, Prenume 

Indemnizaţia 

de funcţie lunar 

Total 

10.8 luni 
 

 1 Secretar I  2800,00 30240,00  
222820 “Servicii de asigurare medicală achitate peste hotare” 4200,00 84,0 

 Asigurarea medicală, 350,0 Euro x 12 luni = 4200,0 Euro 4200,00  
273100 “Indemnizaţiile membrilor familiilor personalului misiunilor diplomatice 

și al oficiilor cons 

11188,80 223,8 

  

 
 

Nr. ord 

 

 
 

Funcţia 

 

 
 

Nume, 

Prenume 

Indemniza 

ţia 

pentru 

soţ/soţie 

Indemniza 

ţia 

pentru 

copii 

 

 
 

Total lunar 

 

 
Total 

10.8 luni 

 

 1 Secretar I  700,00 336,00 1036,00 11188,80  
314000 “Procurarea masinilor si utilajelor” 1250,00 25,0 



 Calculator 750,00  
 Imprimanta 500,00  

316000 “Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere și 

gospodăresc” 

750,00 15,0 

 Masa de birou, fotoliu 750,00  

TOTAL 69238,8 1384,8 

TOTAL GENERAL 216695,2 4482,2 
 

5.  Modul de încorporare al actului în cadrul normativ în vigoare 

Modificarea anexelor nr. 7, 10, 24, la Hotărârea Guvernului nr. 959 din 3 octombrie 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, nu va necesita 

operarea modificărilor în alte acte normative existente. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul urmează a fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Afacerilor Externe și Integrării Europene (compartimentul „Transparență decizională”, 

directoriul „Proiecte de decizii/acte normative”). 
7. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție. 
8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul urmează a fi supus expertizei juridice. 
 

 

 

 

Oleg ȚULEA 

Ministru 


