Proiect
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E nr._______
din____ ____________2016

Cu privire la delegarea domului Marin Gurin la Misiunea Uniunii Europene de
instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi de securitate din Mali

În temeiul Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de stabilire a
cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operaţiunile Uniunii Europene de
gestionare a crizelor, ratificat prin Legea nr. 75 din 12 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2013, nr. 119-121, art.366), art.11 din Legea nr. 219 din 3 decembrie
2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 nr.25-30 art.57), art. 36 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 181 din 25 iunie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, Nr. 223-230, art. 519 ), cu modificările
ulterioare, Guvernul, HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Justiţiei:
a) va asigura demararea procedurii de delegare a domnului Marin Gurin, Agent
guvernamental, la Misiunea Uniunii Europene din Mali pentru o perioadă de 6 luni
(octombrie 2016 aprilie 2017), cu posibilitatea prelungirii termenului misiunii pentru alte 6
luni;
b) va asigura utilizarea mijloacelor financiare alocate conform destinaţiei;
c) va menţine locul de muncă a delegatului pe perioada detaşării cu achitarea salariului
mediu

lunar

pe

perioada

detaşării,

inclusiv

pentru

timpul

aflării

în

drum.

2. Ministerul Finanţelor va aloca Ministerului Justiției, din fondul de rezervă al
Guvernului următoarele sume echivalente în lei:
- suma a 15 000 dolari pentru diurnă,
- costurile de transport: 1500 euro;
- cazarea: 1500 euro pentru fiecare lună (în total 9000 euro);
- asigurarea medicală : 300 euro;
- vaccine, medicamente, consultații medicale (300 euro).

3. Ministerul Sănătăţii va asigura efectuarea unui examen medical, vaccinarea şi
eliberarea unui certificat medical, care să ateste aptitudinea persoanei detaşate de a prelua
funcţiile în cadrul Misiunii Uniunii Europene din Mali.
4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va facilita procesul de obţinere a
vizei pentru deplasare şi va acorda asistenţă în vederea obţinerii documentului care va
certifica legalitatea aflării pe teritoriul Mali în perioada detaşării.
5. Casa Naţională de Asigurări Sociale va asigura obţinerea certificatului de asigurare
socială, precum şi a celorlalte acte în conformitate cu prevederile Acordului menţionat.
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