
NOTĂ DE ARGUMENTARE 
asupra proiectului Hotărîrii de Guvern  
„Cu privire la modificarea şi completarea

 Anexei nr. 15 la Hotărîrea Guvernului nr.182 din 16 martie 2010”

Temeiul iniţierii procesului de elaborare a proiectului.  
România a fost una dintre primele ţări care a stabilit relaţii de colaborare în domeniul
militar  cu  Republica  Moldova.  Actualitatea  raporturilor  de  colaborare  dintre  Armata
Naţională a Republicii Moldova şi Armata României este caracterizată de o dinamică
pozitivă,  rezultativă,  de  împărtăşirea  unor  valori  statale  comune,  a  istoriei  comune,
precum şi a voinţei politice a factorilor de decizie ale ambelor state.  România, ca stat
NATO şi UE, a fost şi continuă să fie un susţinător activ al dezvoltării sectorului de
apărare în Republica Moldova. 

Cooperarea  dintre  Ministerul  Apărării  al  Republicii  Moldova  şi  Ministerul  Apărării
Naţionale al României a demarat în decembrie 1992, prin încheierea primului acord de
colaborare,  ulterior  fiind substituit  cu Acordul între Guvernul Republicii  Moldova şi
Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar, semnat la  Chişinău la 20
aprilie 2012. 

În  scopul  intensificării  şi  consolidării  cooperării  bilaterale  modo-române,  în
corespundere cu cadrul juridic de cooperare stabilit, conducătorii instituţiilor de apărare
ale Republicii Moldova şi României au convenit  asupra  necesităţii instituirii funcţiei de
ataşat  militar  al  Republicii  Moldova  în  cadrul  Ambasadei  Republicii  Moldova  în
România. Totodată, instituirea unei astfel de funcţii vine ca o recomandare şi din partea
Alianţei  NATO în  contextul  actualului  mediu  instabil  de  securitate,  cu  provocări  la
adresa securităţii regionale pe flancurile de est şi sud ale Alianţei, generate de criza din
Ucraina şi de arcul de instabilitate din regiunea Orientului Mijlociu şi nordul Africii.

În  acest  context,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  privind  actele  normative  ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317 din
18.07.2003  (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2003,  nr.208-210,  art.783),
Ministerul  Apărării  a  elaborat  proiectul  Hotărîrii  de  Guvern  „Cu  privire  la
modificarea şi completarea Anexei nr. 15 la Hotărîrea Guvernului nr.182 din 16
martie 2010 ” (în continuare proiectul Hotărîrii de Guvern). 

Aprobarea proiectului Hotărîrii de Guvern are drept scop instituirea funcţiei de ataşat
militar al Republicii Moldova în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România în
vederea  dezvoltării  şi consolidării relaţiilor de cooperare între instituţiile de apărare ale
Republicii Moldova şi României.

Aspectul politic. Proiectul Hotărîrii de Guvern nu are ca scop abordarea problemelor de
ordin  politic,  istoric  sau  etnic  şi  nu  contravine  dezvoltării  relaţiilor  bilaterale  de



cooperare  între  Republica  Moldova  şi  România.  Totodată,  iniţiativa  Ministerului
Apărării de instituire a funcţiei de ataşat militar al Republicii Moldova în România a fost
susţinută atît de Preşedintele Republicii Moldova, cît şi de Ministerul Afacerilor Externe
şi Integrării Europene. 

Aprobarea  acestuia  va  contribui  la  facilitarea  relaţiilor  de  colaborare  în  interesul  şi
avantajul ambelor state în domeniile stipulate în Articolul 2 al Acordului între Guvernul
Republicii  Moldova  şi  Guvernul  României  privind  cooperarea  în  domeniul  militar,
semnat  la  Chişinău  la  20  aprilie  2012,  precum şi  la revigorarea  proiectelor iniţiate
anterior pe următoarele domenii de cooperare:

1. Consolidarea capacităţii de apărare in regiune prin prisma pachetului DCB-
Moldova, precum şi deciziei deschiderii Centrelor de comandă şi control NATO 
în România.

2. Asigurarea continuităţii coperării în domeniul învăţămîntului militar.
3. Elaborarea cadrului legal şi normativ pentru constituirea unei unităţi militare  

moldo-române de menţinere a păcii,  de nivel batalion.
4. Sprijinul pentru participarea Armatei Naţionale a RM la operaţiuni internaţionale 

sub egida UE, NATO sau ONU.
5. Desfăşurarea exerciţiilor şi a aplicaţiilor în comun în vederea consolidării 

interoperabilităţii dintre cele două armate.
6. Iniţierea unor proiecte noi în domeniul războiului informaţional şi a securităţii 

cibernetice în interesul comun al părţilor, avînd în vedere situaţia regională şi 
evoluţiile în domeniul războiului informaţional.

7. Demararea proiectelor de asistenţă tehnico-materială.

Aspectul normativ. Proiectul Hotărîrii de Guvern nu contravine legislaţiei în vigoare a
Republicii  Moldova  şi  are  menirea  de  a  contribui  la  consolidarea  raporturilor  de
cooperare  între  instituţiile  de  apărare  ale  Republicii  Moldova  şi  României.  Cadrul
legislativ  şi  normativ  naţional  existent  permite  suplinirea  statelor  de  personal  ale
misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova cu unităţi de consilier (ataşaţi militar),
reprezentanţi ai Ministerului Apărării.  

Proiectul Hotărîrii de Guvern supus avizării include completări şi modificări a Anexei
nr.15 la  Hotărîrea Guvernului   nr. 182 din 16 martie  2010 „Cu privire la  aprobarea
structurilor, efectivelor de personal  şi indemnizaţiilor de funcţie în valută străină ale
instituţiilor  serviciului  diplomatic  al  Republicii  Moldova  peste  hotare”  (Monitorul
Oficial, 2010, nr. 37-38, art. 243).

Astfel, la structura şi efectivul de personal şi îndemnizaţiile de funcţie ale Ambasadei
Republicii Moldova în România se propune:

1. Includerea unei poziţii noi după poziţia „Consilier” cu următorul cuprins:
Consilier (ataşat militar) 85 1*** 1700

              
2. Modificarea poziţiei „Total” după cum urmează:



Total: 9 15500

3. Modificarea poziţiei „Total general” după cum urmează:
Total general: 12 18600

Punctul 1 se va completa în subsolul tabelului cu o notă marcată cu trei asteriscuri
cu următorul cuprins:
    „*** Unitatea de consilier (ataşat militar)  este suplinită de reprezentantul oficial al 
Ministerului Apărării  al Republicii Moldova.” 

Aspectul organizatoric. Urmare a aprobării proiectului Hotărîrii de Guvern, activitatea
reprezentantului Ministerului Apărării, în calitate de ataşat militar al Republicii Moldova
în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România va fi reglementată de prevederile
Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea ataşaţilor
militari nr.  769 din 18.10.1994 (Monitorul Oficial, 1994, nr.013), precum şi de  actele
legislative  în  problemele  politicii  externe,  statutul  Corpului  Diplomatic  şi  Consular,
Regulamentul ataşului militar, indicaţiile ministrului apărării etc. 

Ataşat  militarul  al  Republicii  Moldova  în  cadrul  Ambasadei  Republicii  Moldova  în
România va fi selectat  din rîndul ofiţerilor Ministerului Apărării  în bază de concurs.
Ofiţerul  selectat  va  dispune  de  o  bună  pregătire  militară,  politico-diplomatică,
lingvistică, va poseda limba statului acreditar şi o limbă de comunicare internaţională.

Conform  schemei  de  încadrare  a  Ministerului  Apărării  pentru  ataşaţii  militari  se
stabileşte  gradul  militar  „colonel”.  Aceştia,  îşi  desfăşoară  activitatea  sub conducerea
Ministerului  Apărării  şi  a  Ambasadorului  Republicii  Moldova în România,  cărora le
prezintă spre aprobare planul de lucru.

Aspectul economico-financiar.  Cheltuielile ce ţin de  întreţinerea ataşatului militar  al
Republicii  Moldova  în  cadrul  Ambasadei  Republicii  Moldova  în  România  vor  fi
acoperite  din  contul  şi  în  limitele  mijloacelor  financiare  prevăzute  anual  în  bugetul
Ministerului Apărării. 

Expertiza  anticorupţie.  Proiectul  Hotărîrii  de  Guvern  urmează  să  fie  expediat
Centrului Naţional Anticorupţie pentru expertiză anticorupţie, după avizarea prealabilă a
proiectului cu instituţiile interesate (Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,
Ministerul Finanţelor).

Expertiza juridică. Proiectul Hotărîrii de Guvern urmează să fie expediat Ministerului
Justiţiei pentru expertiză juridică, după avizarea prealabilă a proiectului cu instituţiile
interesate, precum şi cu Centrul Naţional Anticorupţie.

Respectarea transparenţei în procesul decizional.  În scopul respectării prevederilor
Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţul privind



iniţierea  procesului  de  elaborare  a  proiectului  Hotărîrii  de  Guvern  „Cu  privire  la
modificarea şi completarea  Anexei nr. 15 la Hotărîrea  Guvernului nr.182 din 16 martie
2010” va  fi  supus  dezbaterilor  publice  prin  plasarea  pe  pagina  web  a  ministerului
www.army.md la  compartimentul  ,,Transparenţa  decizională/Anunţurile  privind
organizarea consultărilor publice”.

În  contextul  celor  expuse,  Ministerul  Apărării  propune  spre  examinare  şi  avizare
proiectul  Hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 15 la
Hotărîrea  Guvernului nr.182 din 16 martie 2010”.

Proiect 

http://www.army.md/


 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA
H O T Ă R Î R E  nr.___

                                     din _________________20__                          
mun. Chişinău

Cu privire la modificarea şi completarea
 Anexei nr. 15 la Hotărîrea Guvernului nr.182 din 16 martie 2010

----------------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Anexa nr. 15 la Hotărîrea Guvernului  nr. 182 din 16 martie 2010 „Cu privire la
aprobarea structurilor, efectivelor  de personal  şi  indemnizaţiilor  de funcţie  în valută
străină  ale  instituţiilor  serviciului  diplomatic  al  Republicii  Moldova  peste  hotare”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 37-38, art.  243)  se modifică şi se
completează după cum urmează:

1.Se include o poziţie nouă după poziţia „Consilier” cu următorul cuprins:
Consilier (ataşat militar) 85 1*** 1700

              
2. Se modifică poziţia „Total” după cum urmează:

Total: 9 15500

3. Se modifică poziţia „Total general” după cum urmează:
Total general: 12 18600

Punctul 1 se completează în subsolul tabelului cu o notă marcată cu trei asteriscuri
cu următorul cuprins:

 „*** Unitatea de consilier (ataşat militar)  este suplinită de reprezentantul oficial al
Ministerului Apărării  al Republicii Moldova.” 

PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP



проект
                                                                                        перевод

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __

от ______________________ 20__
мун. Кишинэу

О внесении изменений и дополнений в приложение № 15 
Постановления Правительства № 182 от 16 марта 2010 г.

----------------------------------------------------------------------

В приложение № 15 Постановления Правительства № 182 от 16 марта 2010 г.
«Об  утверждении  структур,  штатной  численности и  должностных  пособий  в
иностранной валюте учреждений дипломатической службы Республики Молдова
за рубежом» (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 37-38, ст.
243), вносятся следующие изменения и дополнения:

1. После  позиции  «Советник»  вноситься  новая  позиция  со  следующим
содержанием: 
Советник (военный атташе) 85 1*** 1700

              
2. Вносятся изменения в позиции  «Итого» со следующим содержанием: 

Итого: 9 15500

3.  Вносятся  изменения  в  позиции   «Общий  итог»  со  следующим
содержанием:

Общий итог: 12 18600

Первый пункт дополняется в конце таблицы примечанием, отмеченным тремя
звездочками, следующего содержания:

«*** На должность  советника (военного атташе) назначается официальный
представитель Министерства обороны Республики Молдова.» 



ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                                  Павел ФИЛИП                            
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