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Pe scurt

A fost publicată o Hotărâre a Guvernului, care modifică și completează Regulamentul cu privire la 

delegarea salariaților entităților din Republica Moldova („Regulamentul”). 

În detaliu

Potrivit modificărilor, 
Regulamentul nu mai
reglementează cheltuielile 
pentru deplasarea în interes de
serviciu a persoanelor care
realizează lucrări şi servicii în 
baza unui contract, însă își 
extinde sfera de aplicare
asupra persoanelor care
practică activități de 
voluntariat conform legii.

Modalitatea şi termenii 

delegării 

La delegarea în țări străine, 
data trecerii frontierei se va
determina în conformitate cu
documentele de călătorie, şi nu 
doar cu însemnările efectuate 
în pașaport. 

Au fost incluse precizări 
privind compensarea
cheltuielilor de deplasare
pentru ziua plecării și ziua 
sosirii.

Menținerea salariului 

Potrivit amendamentelor,
Regulamentul prevede
menținerea salariului lunar, şi 
nu a salariului mediu lunar, pe
durata deplasării.  

Achitarea diurnelor

În cazul în care organizatorul
evenimentului  acordă 
delegatului mijloace financiare
pentru compensarea
cheltuielilor curente, acestea
urmează a fi confirmate 
documentar (invitație, 
scrisoare electronică, alte 
documente emise de
organizator).

Dacă ziua plecării și/sau sosirii 
diferă de perioada pentru care 
organizatorul acordă mijloace 
financiare, angajatorul achită 
diurna pentru celelalte zile.

În cazul delegării în mai multe 
țări, diurna achitată în ziua 
deplasării dintr-o țară străină 
în alta va constitui 50% din
plafonul stabilit pentru fiecare
țară în parte. 

Achitarea suplimentului
salarial în locul diurnelor este,
de asemenea, aplicabilă 
salariaților care efectuează 
lucrări în domeniul tehnologiei 
informației şi al comunicațiilor 
electronice şi poștale. 

Alte cheltuieli aferente

delegării

Cheltuielile salariatului delegat
pentru obținerea pașaportului 
nu se restituie.

Alte cheltuieli de delegare sunt
compensate inclusiv în cazul în
care deplasarea a fost anulată 
din motive ce nu depind de
persoana delegată.  

A fost majorat nivelul
diurnelor şi al plafoanelor de 
cazare pentru delegarea pe
teritoriul Republicii Moldova.

Alte prevederi

Responsabilitatea privind
veridicitatea informațiilor din 
documentele primare a fost
pusă în sarcina salariatului 
delegat.

[Sursa: Hotărârea Guvernului 
nr. 740 din 18 septembrie 2017
cu privire la modificarea şi 
completarea anexei nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 10 
din 5 ianuarie 2012, Monitorul
Oficial nr. 340-351 (6263-
6274) din 22 septembrie 2017]

De reținut

Noile prevederi privind
delegarea salariaților sunt 
aplicabile începând cu 22
septembrie 2017.
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Să discutăm 

Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 
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