
NOTA INFORMATIVA
La proiectul hotiririi Guvernului Pentru aprobarea Regulamentului cu privire

la modul de stabilire gi achitare a indemnizafiei pentru inchirierea
(subinchirierea) locuinfei, militarilor prin contract ai Armatei Nafionale

Proiectul hotir6rii Guvernului Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de stabilire gi achitare a indemnizafiei pentru inchirierea
(subinchirierea) locuinfei, militarilor prin contract ai Armatei Nafionale a fost
elaborat de cdtre Ministerul ApSrdrii.

Legea nr" 148 din 14.07.2017 privind modificarea gi completarea unor acte

legislative constituie o noud etapd in cadrul proeesului de modernizare a gestiunii
resurselor umane ale ministerului, precum qi in oferirea unui pachet social atractiv
pentru militarii prin contract"

Prezentul proiect este elaborat in vederea implementdrii articolului 21 alin, (5) al
Legii nr. 162 din 22.07.2005 prin care in cazul cdnd militarului nu i se poate oferi o
locuinld corespunzdtoare, acesta va primi o indemniza[ie pentru inchirierea locuinlei
in mdrimea gi modul stabilite de Guvern.

Scopul acestui proiect constd in elucidarea modului de stabilire a indemnizalier
pentru inchirierea locuinfei, condi{iilor gi procedurii de acordare, precum gi a

cuantumului acesteia.
Aceste prevederi vor permite realizarea unei mobilitSli a cadrelor militare, care

conform legislaliei in vigoare pot fi transferali dintr-o garnizoand in alta frrd acordul
acestora. Proiectul descrie modalitatea de achitare a indemnizatiei in situalii specifice
sistemuri militar (detaqare in contingentul Forlelor de menlinere a pdcii, in misiuni,
etc.).

Proiectul presupune achitarea indemniza\iei pentru militarii, care nu au fost
asigurati cu spaliu locativ de serviciu in garnizoana unde indeplinesc serviciul militar
gi sunt inclugi in lista de evidentd a solicitanlilor ce necesitS asigurarea cu spaliu
locativ de serviciu, conform Regulamentului cu privire la modul de acordare a
locuinlelor de serviciu administrate de cdtre Ministerul Apdrdrii qi unitd1ile militare
ale Armatei Nalionale, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 874 din22.12.2015.

Mdrimile indemnizaliilor au fost estimate reieqind din costul real chiriei in
diferite localitdli ale Republicii Moldova pentru un apartament cu o camerS, Ei

reiesind din salariul mediu achitat

La moment in lista solicitanlilor ce necesitd asigurarea
afld un numdr de 829 de solicitanfi, inclusiv:

+In garnizoana Chigindu - 611
in garnizoana Bdlli, Cahul Ungheni - lg2
In alte gamizoane - 26
Reieqind din salariul mediu pe Armata de 5300

implementare al acestui proiect se ridicd la 30 639,3 mii lei

cu locuintd de serviciu se

de lei, costul total de
pentru anul 2018. linind



cont de faptul cd in conformitate cu prevederile Hotdririi Guvenrului nr. 877 din
22.12.2016 cu privire Ia aprobarea obiectivelor, cerin{elor gi condiliilor
parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinle gi obiective de menire
social-cu1tural6, in anul 2019 urmeazd sd fie dat in exploatare complexul locativ de

pe strada N. Testimileanu 3, in urma cdruia 335 de militari din mun. Chigindu vor fi
asigurali cu spaliu locativ de serviciu, ceea ce va reduce costul implementdrii acestui

proiect la circa 18 000 mii lei pe an, incepind cu anul 2019. Implementarea altor
proiecte de parteneriate public-private pe viitor vor duce la reducerea acestei sume gi

mai mult.
Sursele financiare necesare pentru implementarea acestui proiect de hotdririe de

Guvern urmeazd sd fie alocate suplimentar de c[tre Ministerul Finan

Ministru Euseniu STURZA

scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenla in procesul decizional, proiectul a fost plasat pe site-ul
http://www.army.md/ pentru consultdri publice gi transmis spre avizare.


