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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
HOTĂRÂRE nr.________ 

din ____________________ 2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

delegarea salariaților entităților din Republica Moldova 

 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica 
Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, ter.7-12, art.30) se 

modifică după cum urmează: 

1.  Punctul 29, litera g) la final se completează cu următorul text: „, 
testele de diagnostic pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 salariaților 
vaccinați împotriva COVID-19”. 

2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

PRIM-MINISTRU      Natalia GAVRILIȚA                        

 

 

Contrasemnează: 

 

       

Ministru al sănătății                               Ala NEMERENCO       

 

Ministru al finanțelor          Dumitru BUDIANSCHI                                       

           



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Hotărârii Guvernului  pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea 

salariaților entități1or din Republica Moldova. 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul este elaborat de Ministerul Finanțelor, în coordonare cu Ministerul Sănătății. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul Hotărârii Guvernului dat este întocmit în baza articolului 176 al Codului 

Muncii (Legea nr.154/28.03.2003), Ordinului MSMPS nr. 93 din 05 februarie 2021 

cu privire la implementarea Planului național de imunizare anti-Covid-19 și 

recomandării Consiliului Europei 2020/1475 din 13 octombrie 2020 privind o 

abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de 

Covid-19. 

 Dat fiind că, deplasarea în interes de serviciu este delegarea salariatului conform 

ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărârii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru 

executarea obligaţiilor de muncă în afara locului de muncă permanent, dar condițiile 

pandemice la nivel internațional stabilesc (pentru un șir de state) obligativitatea de 

prezentare a testului (rapid sau RT-PCR) care atestă că salariatul delegat nu este 

infectat cu virusul SARS-CoV-2, intervine necesitatea de completare a prevederilor 

actului normativ în cauză cu o normă ce asigură expres fundamentarea legală la 

compensarea cheltuielilor pentru perfectarea testelor vizate de către angajator. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul Hotărârii date include o prevedere nouă la lit. g) din  pct. 29 privind 

compensarea salariatului delegat, vaccinat împotriva Covid-19, a cheltuielilor pentru 

perfectarea testului de diagnostic pentru infecția cu virusul SARS-Cov-2, în cazul 

solicitării acestuia de către autoritățile statului în care este delegat. Totodată se 

informează că, modificarea în cauză este elaborată datorită multitudinii solicitărilor 

prezentate din parte mai multor autorități publice fiind identificată ca o prevedere 

lipsă în cadrul normativ în vigoare. 



5. Fundamentarea economico-financiară 

Compensarea cheltuielilor pentru perfectarea testelor de diagnostic pentru infecția cu 

virusul SARC-Cov-2 va fi asigurată în limita alocațiilor aprobate în bugetul 

instituțiilor publice. 

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

Urmare aprobării prezentului proiect de hotărâre de Guvern nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova este plasat pe pagina web a 

Ministerului Finanțelor (www.mf.gov.md), conform Legii nr. 239/2008 privind 

transparenţa în procesul decizional. 

 

 

 

       MINISTRU                                           Dumitru BUDIANSCHI 

 

 

http://(www.mf.gov.md/


 

MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

MD-2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase, 7 

www.mf.gov.md, tel.(022) 26-26-00, fax 022-26-25-17 

 

03.11.2021 nr. 07/3-03-192/1075  

La nr.  

 

Cancelaria de Stat 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte care 

urmează a fi anunțate în cadrul ședinței Secretarilor generali ai ministerelor 
 

Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1.  Tipul și denumirea proiectului Proiectul hotărârii Guvernului pentru 

modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la delegarea 

salariaților entități1or din Republica 

Moldova. 

2.  Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Finanțelor, de comun cu 

Ministerul Sănătății. 

3.  Justificarea depunerii cererii  
(indicația corespunzătoare sau remarca precum că 

proiectul este elaborat din inițiativa autorului) 

Proiectul hotărârii în cauză s-a elaborat în 

temeiul prevederilor Legii nr. 154/2003. 

4.  Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare 

este necesară 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene, Ministerul Sănătății, Centrul 

Național Anticorupție, Ministerul Justiției. 

5.  Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor  

10 zile lucrătoare. 

6.  Numele, prenumele, funcția și datele de contact 

ale persoanei responsabile de promovarea 

proiectului 

Bălănel Alexandru - consultant principal al 

Secției finanțele autorităților din cadrul 

Direcţiei politici bugetare sectoriale. 

Tel: (022) 26 28 25, (+373) 795 75 567. 

e-mail: alexandru.balanel@mf.gov.md 

7.  Anexe (proiectul actului care se solicită a fi înregistrat, 

nota informativă cu documentele de însoțire) 
1) Proiectul hotărârii Guvernului 

2) Nota informativă 

8.  Data și ora depunerii cererii 03.11.2021 

 

 

MINISTRU          Dumitru BUDIANSCHI 
 

 

 

http://www.mf.gov.md/
mailto:alexandru.balanel@mf.gov.md



