
Proiect 
 

G U V E R N U L   R E P U B L I C I I   M O L D O V A 
 

H O T Ă R Â R E  
 

cu privire la asigurarea măsurilor organizatorice şi a condiţiilor necesare 
pentru participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței 

Interimare a Națiunilor Unite în Liban  
nr._____din ____ _____________ 2021 

 
 

Pentru executarea Hotărârii Parlamentului nr.184 din 18 noiembrie 2021 
„Cu privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței 
Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL)”, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 
1. Ministerul Apărării: 
1) va asigura selectarea efectivului din rândul militarilor Armatei Naţionale 

încadrați în serviciul militar prin contract, pe principii benevole,  instruirea și 
dotarea acestuia cu armament, muniţie, echipament militar, mijloace de 
transmisiuni și bunuri materiale necesare pentru îndeplinirea misiunii;  

2) va analiza și formula rezervele în scris la regulile de angajare pentru 
operația internațională al Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (în 
continuare – UNIFIL), solicitate de la comandamentul UNIFIL, în deplină 
conformitate cu legislația în vigoare, tratatele internaționale la care Republica 
Moldova este parte, cutumele internaționale;  

3) va achiziționa bunurile necesare pentru îndeplinirea misiunii în 
conformitate cu prevederile Capitolului III din Regulamentul cu privire la 
achiziţiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.599/2020; 

4) va asigura deplasarea contingentului militar al Republicii Moldova în 
teatrul de operaţii, precum și respectarea procedurilor de transportare a bunurilor 
periculoase; 

5) va stabili perioada şi ordinea de rotaţie, condiţiile de revenire în ţară, 
reieşind din practica internaţională şi din oportunităţile oferite de parteneri, precum 
şi va ajusta numărul militarilor participanţi în funcţie de necesităţile operaţionale, 
în limitele aprobate de Parlament;  

6) va negocia şi va încheia memorandumuri de înțelegere necesare participării 
contingentului Armatei Naționale în cadrul UNIFIL, precum și înțelegeri tehnice în 
vederea asigurării logistice necesare participării contingentului Armatei Naționale 
în cadrul UNIFIL; 

7) va realiza transferul de autoritate asupra contingentului Armatei Naționale 
prin predarea controlului contingentului Armatei Naționale în cadrul UNIFIL la 
nivel operativ comandamentului UNIFIL și la nivel tactic - comandantului forțelor 
italiene. 
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2. Ministerul Finanțelor va deschide o linie bugetară separată, cu sold trecător 
(de tip proiect), pentru Ministerul Apărării predestinată pentru rambursarea 
mijloacelor financiare ce vor fi recepționate de la partenerii externi (vom 
nominaliza cine) pentru participarea militarilor Armatei Naționale în cadrul 
UNIFIL. Mijloacele financiare rambursate de parteneri vor fi gestionate de 
Ministerul Apărării în vederea acoperirii, parțiale, a cheltuielilor legate de 
pregătirea și participarea contingentului în misiune. 

3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va acorda asistenţă, în 
caz de necesitate, contingentului militar al Armatei Naționale pe parcursul 
îndeplinirii misiunii. 

4. Serviciul Vamal al Ministerului Finanţelor şi Inspectoratul General al 
Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne vor îndeplini procedurile 
vamale şi de trecere a frontierei de stat în regim simplificat pentru efectivul, 
armamentul, muniţia, echipamentul individual şi special, precum şi pentru 
mijloacele de transportare a acestora.  

5. Bunurile materiale care vor fi utilizate, distruse sau degradate în urma 
îndeplinirii misiunilor se trec la pierderi în conformitate cu prevederile legislaţiei 
în vigoare. 

6. Pe perioada îndeplinirii misiunii internaţionale, care se calculează de la 
data ieşirii până la data intrării în ţară, personalul militar va beneficia de diurnă în 
mărime de 70 dolari SUA/zi pentru toate categoriile de militari.  

7. Militarii Armatei Naționale participanţi în cadrul UNIFIL vor beneficia de 
garanţii şi compensaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

8. Cheltuielile aferente participării contingentului Armatei Naționale în cadrul 
Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) se vor efectua din contul 
alocaţiilor aprobate Ministerului Apărării pe anul respectiv precum și mijloacele 
financiare rambursate/transferate de parteneri. 
 
 
 

PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA  
 
 

 

Contrasemnează:  
  
Viceprim-ministru,  
ministrul afacerilor externe şi 
integrării europene 

Nicolae POPESCU 

  

Ministrul finanţelor Dumitru BUDIANSCHI 
  

Ministrul apărării Anatolie NOSATÎI 
  

Ministrul afacerilor interne Ana REVENCO 
 
 


