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Noi reglementări privind delegarea 
salariaţilor  
16 mai 2014

Pe scurt

Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificarea Regulamentului cu privire la delegarea, în ţară şi 
în străinătate, a angajaţilor entităţilor din Moldova. 

În detaliu

Cele mai importante amendamente operate la Regulamentul cu privire la delegarea persoanelor care
sunt angajaţi ai companiilor din Republica Moldova se referă la următoarele aspecte: 

 perioada delegării este limitată la 60 de zile calendaristice; 
 pentru zilele de plecare şi sosire, diurnele se plătesc în proporţie de 50% din norma stabilită; 
 în cazul în care persoanei delegate i se acordă mijloace financiare sub formă de diurnă, burse 

sau alte plăţi compensatorii aferente cheltuielilor curente, angajatorul care deleagă nu achită 
diurna stabilită, însă compensează diferenţa în cazul în care mijloacele financiare acordate de 
alte entităţi sunt mai mici decât normele zilnice stabilite pentru diurnă. 

[Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 305 din 29 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei 
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012, Monitorul Oficial nr.104-109/332 din 06 
mai 2014]

De reţinut 

Amendamentele legislative ce vizează durata delegării în ţară şi în străinătate a angajaţilor şi achitarea 
diurnelor acestora au intrat în vigoare la 6 mai 2014.
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