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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

HOTĂRÎREA nr. ____  

din ______ 20132 

cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la delegarea 

salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  

nr. 10 din 05 ianuarie 2012 
 

 

În scopul asigurării executării art. 6 alin. (1) lit. d) şi art. 7 lit. i) din Legea voluntariatului 

nr. 121 -XVIII din 18 iunie 2010 adoptat de Parlament (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

24.09.2010, nr. 179-181, art. 608) şi punctului 67 al REGULAMENTULUI de aplicare a Legii 

voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 adoptat prin HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 158 din 

12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.03.2012, nr. 49-52, art. 187), Guvernul 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 13.01.2012, nr.7-12/30), se modifică şi se completează după cum urmează:   

 
1. Sintagma „Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 

Moldova” se înlocuieşte cu sintagma „Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor şi 

voluntarilor entităţilor din Republica Moldova”. 

După sintagma „în hotarele Republicii Moldova şi în străinătate a salariaţilor” se adaugă se 

adaugă sintagma „şi voluntarilor”, după sintagma „Compensarea cheltuielilor salariaţilor se 

adaugă sintagma şi voluntarilor”.  

2. La punctul 1 după sintagma „delegarea salariatului” se adaugă sintagma „sau 

voluntarului”, după sintagma „cheltuielilor suportate suplimentar de salariat” se adaugă sintagma 

„sau voluntar”, după sintagma „în limita căreia salariatul” se adaugă sintagma „sau voluntarul”. 

Se include noţiunea ”deplasare indispensabilă desfăşurării activităţii de voluntariat – 

deplasarea zilnică a voluntarilor, convenită prin contractul de voluntariat, fără ordin (dispoziţie, 

hotărîre) de serviciu, de la domiciliu spre sediul instituţiei gazdă activităţii de voluntariat (tur-

retur) şi de la sediul instituţiei gazdă activităţii de voluntariat sau domiciliu în diferite locaţii de 

desfăşurare a activităţilor de voluntariat (tur-retur) din republică”. 

3. La punctul 2 după sintagma „lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) 

încheiat,” se adaugă sintagma „precum şi cheltuielile pentru deplasarea voluntarilor convenite 

prin contractul de voluntariat,”. 

Comment [T1]: Consider că pe lângă 
noţiunea „deplasare în interes de serviciu” 
trebuie inclusă o notiune nouă. Poate găsiţi 
o formulare mai potrivită   



4. Punctul 3 se completează cu 3
1
 cu următorul cuprins: „Călătoriile zilnice ale voluntarilor 

pe teritoriul Republicii Moldova indispensabile desfăşurării activităţii de voluntariat se consideră 

deplasare indispensabilă desfăşurării activităţii de voluntariat”.  „Călătoriile  voluntarilor, 

convenite prin contractul de voluntariat, de la domiciliul personal spre locul de desfăşurare al 

activităţilor de voluntariat (tur-retur), de la sediul instituţiei gazdă activităţii de voluntariat în 

diferite locaţii de desfăşurare a activităţilor de voluntariat (tur-retur) nu se consideră deplasare în 

interes de serviciu în sensul prezentului regulament.  

5. Punctul 4 se completează cu 4
1
 cu următorul cuprins: „Prevederile prezentului 

Regulament se extind asupra voluntarului delegat pentru îndeplinirea misiunilor provizorii 

menţionate la punctul 4 literele d), e), f) şi alte sarcini similare ce ţin de buna desfăşurare a 

activităţii entităţii conform statutului.”. 

6. La punctul 6 după sintagma „delegarea salariatului” care se repetă de două ori se adaugă 

sintagma „sau voluntarului”. 

7. La punctul 8 după sintagma „în cazul în care salariatul” se adaugă sintagma „sau 

voluntarul”, iar după sintagma „delegarea salariatului” se adaugă sintagma „sau voluntarului”. 

8. La punctul 10 după sintagma „termenul delegării salariaţilor” se adaugă sintagma „sau 

voluntarilor”. 

9. La punctul 11 după sintagma „în limitele termenului pentru care salariatul” se adaugă 

sintagma „sau voluntarul”, iar după sintagma „în acelaşi mod se determină şi ziua sosirii 

salariatului” se adaugă sintagma „sau voluntarului”. 

10. Punctul 15 începe cu următorul cuprins: „Cheltuielile de transport public (cu excepţia 

taximetrelor) ale voluntarilor aferente deplasărilor zilnice indispensabile desfăşurării activităţii 

de voluntariat se rambursează voluntarilor potrivit legislaţiei în vigoare, în baza documentelor 

justificative.”. La punctul 15 după cuvîntul „salariatului” se adaugă sintagma „sau voluntarului”.  

11. La punctul 16 după cuvîntul „salariatului” se adaugă sintagma „sau voluntarului”, iar 

după sintagma „iar la delegarea în străinătate, salariatului” se adaugă sintagma „sau voluntarului”. 

12. La punctul 17 după cuvîntul „salariatul” se adaugă sintagma „sau voluntarul”. 

13. La punctul 18 după sintagma „utilizare de către salariatul” se adaugă sintagma „sau 

voluntarul”. 

14. La punctul 19 după cuvîntul „salariatului” se adaugă sintagma „sau voluntarului”. 

15. La punctul 21 după sintagma „aceste cheltuieli se compensează salariatului” se adaugă 

sintagma „sau voluntarului”, iar după sintagma „iar în cazul în care salariatului” se adaugă 

sintagma „sau voluntarului”. 

16. La punctul 22 după sintagma „aflare în deplasare a salariatului” se adaugă sintagma 

„sau voluntarului”. 

17. La punctul 23 după sintagma „timpul aflării salariatului” se adaugă sintagma „sau 

voluntarului”. 

18. La punctul 25 după sintagma „cazurile în care salariatul” se adaugă sintagma „sau 

voluntarul”, după sintagma „dacă salariatului” se adaugă sintagma „sau voluntarului”, iar 

sintagma „salariaţilor delegaţi” se înlocuieşte cu „persoanelor delegate”. 

19. La punctul 27 după sintagma „în cazul delegării salariatului” se adaugă sintagma „sau 

voluntarului”, după sintagma „revenirii zilnice a salariatului” se adaugă sintagma „sau 

voluntarului”, iar după sintagma „la care activează salariatul” se adaugă sintagma „sau 

voluntarul”. 

20. La punctul 29 după sintagma „salariatului” care se repetă de două ori se adaugă 

sintagma „sau voluntarului”.  

21. La capitolul XII după sintagma „DELEGAREA ŞI PRIMIREA SALARIAŢILOR” se 

adaugă sintagma „ŞI VOLUNTARILOR”. 

22. La punctul 34 sintagma „ colaboratorilor ştiinţifici şi a specialiştilor” se va înlocui cu 

sintagma „ colaboratorilor ştiinţifici, specialiştilor şi a voluntarilor”, după sintagma „cheltuielile 

pentru deplasarea specialiştilor” se adaugă sintagma „şi voluntarilor”, sintagma „ personalul 



ştiinţific şi a specialiştilor” se  va înlocui cu sintagma „personalul ştiinţific, specialiştilor şi a 

voluntarilor,”. 

23. La punctul 35 sintagma „primirea salariaţilor şi a specialiştilor” se va înlocui cu 

sintagma „primirea salariaţilor, specialiştilor şi a voluntarilor,”, sintagma „a) numele, prenumele 

salariatului” se va înlocui cu  sintagma „a) numele, prenumele delegatului ”. 

24. La punctul 36 sintagma „ colaboratorilor ştiinţifici şi a specialiştilor” se  va înlocui cu 

sintagma „colaboratorilor ştiinţifici, specialiştilor şi a voluntarilor,”. 

25. Punctul 37 începe cu următorul cuprins: „Cheltuielile de transport public (cu excepţia 

taximetrelor) ale voluntarilor aferente deplasărilor naţionale zilnice indispensabile desfăşurării 

activităţii de voluntariat vor fi rambursate la sfîrşitul fiecărei luni calendaristice pe baza 

documentelor primare întocmite însoţite de documente justificative”. La punctul 37 după 

sintagma „la delegarea salariatului” se adaugă sintagma „sau voluntarilor”. 

26. La punctul 38 după sintagma „se prezintă de către salariatul” se adaugă sintagma „sau 

voluntarul”, iar după sintagma „din salariul persoanei delegate” se adaugă sintagma „sau se 

restituie de către voluntar”. 

27. La punctul 39 după sintagma „se întocmeşte de către salariaţii” se adaugă sintagma 

„sau voluntarii”, iar după sintagma „documentele prezentate de salariatul” se adaugă sintagma 

„sau voluntarul”. 

28. La punctul 40 după sintagma „se restituie de către salariatul” se adaugă sintagma „sau 

voluntarul”, iar după sintagma „şi salariatul” se adaugă sintagma „sau voluntarul”. 

29. La punctul 41 după sintagma „dacă salariatul” se adaugă sintagma „sau voluntarul”. 

30. La punctul 44 după sintagma „care a delegat salariatul” se adaugă sintagma „sau 

voluntarul”. 

31. La punctul 45 după sintagma „plata diurnelor salariaţilor” se adaugă sintagma „sau 

voluntarilor”, iar după sintagma „suportate de salariatul” se adaugă sintagma „sau voluntarul”. 

32. Sintagma „Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor 

din Republica Moldova” se va înlocui cu sintagma „Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la 

delegarea salariaţilor şi voluntarilor entităţilor din Republica Moldova”.  

33. Sintagma „CATEGORIILE salariaţilor delegaţi” se va înlocui cu sintagma 

„CATEGORIILE delegate”. 

34.  La punctul 1 al Anexei 1 după sintagma „în această categorie sînt incluşi, de 

asemenea,” se adaugă cuvîntul „voluntarii”. 

35. Sintagma „Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor 

din Republica Moldova” se va înlocui cu sintagma „Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la 

delegarea salariaţilor şi voluntarilor entităţilor din Republica Moldova”. 

 

 

PRIM-MINISTRU                                                                       Iurie LEANCĂ 

  

 

Contrasemnează: 

Ministrul finanţelor                                                                         Veaceslav Negruţa 

 

Ministrul tineretului şi sportului                                                    Octavian BODIŞTEANU 

 

Nr. __. Chişinău, ____________ 2013. 

Comment [T2]: Sunt de acord că va fi 
dificil de recuperat aceşti bani de la 
voluntar, nefiind salariat, deci cred că e 
nevoie de un alt mecanism. 

Comment [T3]: HG are 2 anexe, iar 
prima anexă are la rândul ei 2 anexe. Aici 
este vorba de a 2-a anexă a primei anexe 
(cu tabelul diurnelor pentru fiecare ţară) şi 
nu anexa 2 a HG cu actele abrogate. 



Notă informativă 

asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 
Regulamentului cu privire la delegarea 

salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  

nr. 10 din 05 ianuarie 2012 

 

  

Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi 
completarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din 
Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012 
este generată de necesitatea asigurării executării art. 6 alin. (1) lit. d) şi art. 7 lit. i) 
din Legea voluntariatului nr. 121-XVIII din 18 iunie 2010 adoptat de Parlament 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.09.2010, nr. 179-181, art. 608) şi 
punctului 67 al REGULAMENTULUI de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 
18 iunie 2010 adoptat prin HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 158 din 12.03.2012 cu 
privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 16.03.2012, nr. 49-52, art. 187). 

În vederea executării prevederilor menţionate mai sus – şi anume 
rambursarea de către instituţia gazdă, în condiţiile convenite prin contract şi 
potrivit legii, a tuturor cheltuielilor voluntarilor indispensabile pentru 
desfăşurarea activităţii de voluntariat (cheltuieli de transport, cazare, alimentare, 
de deplasare, asigurare medicală facultativă contra riscurilor ce decurg din natura 
activităţii, diurnă etc.) – proiectul propune extinderea prevederilor 
Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 
Moldova pentru a include pe parcursul întregului regulament, cu cîteva excepţii, 
pe lîngă salariaţi şi categoria voluntarilor.  

Pentru a putea rambursa fără ordin (dispoziţie, hotărîre) a angajatorului 
cheltuielile zilnice de transport ale voluntarilor de la domiciliu spre sediul 
instituţiei gazdă activităţii de voluntariat (tur-retur) şi de la sediul instituţiei gazdă 
activităţii de voluntariat sau domiciliu în diferite locaţii de desfăşurare a 
activităţilor de voluntariat (tur-retur) din republică, facilitând în acest mod 
implicarea în activităţi de voluntariat inclusiv a persoanelor sărace, pe lângă pe 
lângă noţiunea de „deplasare în interes de serviciu” s-a introdus o noţiune nouă, 
şi anume „deplasare indispensabilă desfăşurării activităţii de voluntariat”.  

Pentru a arata care călătorii ale voluntarilor nu se consideră deplasare în 
interes de serviciu, punctul 3 s-a completat cu următorul cuprins: „Călătoriile 
zilnice ale voluntarilor pe teritoriul Republicii Moldova indispensabile desfăşurării 
activităţii de voluntariat se consideră deplasare indispensabilă desfăşurării 
activităţii de voluntariat”.   



Pentru a arăta misiunile voluntarilor asupra căror se extind prevederile 
prezentului regulament, punctul 4 se completează cu următorul cuprins: 
„Prevederile prezentului Regulament se extind asupra voluntarului delegat pentru 
îndeplinirea misiunilor provizorii menţionate la punctul 4 literele d), e), f) şi alte 
sarcini similare ce ţin de buna desfăşurare a activităţii entităţii conform 
statutului.” 

 Cheltuielile de transport zilnice ale voluntarilor vor fi rambursate la sfîrşitul 
fiecărei luni calendaristice pe baza documentelor primare întocmite potrivit 
prevederilor art. 19, alin. (1), (2), (6) şi (8) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 
27 aprilie 2007, în baza documentelor justificative. Celelalte cheltuieli suportate 
de entitate pentru deplasarea în interes de serviciu a voluntarilor, angajaţi ai 
entităţii sau atraşi din exterior, sunt constatate, potrivit prevederilor art. 19, alin. (1), 
(2) şi (3) în baza documentelor primare (tipizate sau întocmite) şi centralizatoare 
prevăzute de Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007.  

Capitolele III – IV, VII – X, XII – XIV (care prevăd modul de delegare, termenul 
delegării, compensarea cheltuielilor pentru transport şi locaţiune, achitarea 
diurnelor, compensarea altor cheltuieli ce ţin de delegare, delegarea şi primirea în 
misiuni pe principii de echivalenţă (fără speze valutare), modul de eliberare a 
valutei şi de justificare a spezelor valutare) se aplică, în cea mai mare parte, atît 
salariaţilor cît şi voluntarilor delegaţi. Capitolele V – VI şi XI rămîn neschimbate, 
ele aplicîndu-se doar salariaţilor delegaţi. 

Pentru stabilirea normelor de diurne, voluntarii sunt incluşi în categoria I.  

 

 

 

 

Ministrul tineretului şi sportului                                          Octavian Bodişteanu 

 

 

 

 


