
 

PROIECT 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr_______ 

 

din ________________2017 

mun. Chişinău 

 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiei pentru 

închirierea (subînchirierea) locuinţei, militarilor  

prin contract ai Armatei Naţionale 

 

În temeiul art. 21 alin. (5) din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu 

privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 

nr.129-131, art. 618), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi achitare a 

indemnizaţiei pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei, militarilor prin contract 

ai Armatei Naţionale (se anexează). 

2. Ministerul Apărării, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei Hotărîri, va elabora actele administrative departamentele pentru 

aprobarea modelelor de certificate și stabilirea sarcinilor în cadrul unităților și 

instituțiilor subordonate. 

3. Prezenta Hotărîre întră în vigoare la 1 ianuarie 2018. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Apărării. 

 

 

PRIM-MINISTRU       Pavel FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanţelor      Octavian ARMAŞU 

 

Ministrul apărării       Eugeniu STURZA 



Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.____ 

din ”____”_____________201___ 

 

REGULAMENT 

cu privire la modul de stabilire şi achitare a 

indemnizaţiei pentru închirierea (subînchirierea) 

locuinţei, militarilor prin contract  

ai Armatei Naţionale 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiei 

pentru închirierea (subînchirierea), locuinţei militarilor prin contract ai Armatei 

Naţionale (în continuare – Regulament) are drept scop stabilirea modalităţii de 

compensare a cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei de către 

militarii prin contract ai Armatei Naţionale, pe perioada de îndeplinire a serviciului 

militar prin contract, cât şi mărimea acestei indemnizaţiei. 

2. În sensul prezentului Regulament, se folosesc următoarele noţiuni: 

membrii familiei – soţii, copiii, părinţii şi reprezentanţii legali ai acestora, 

precum şi alte persoane aflate la întreţinerea acestora, care locuiesc împreună şi 

întreţin o gospodărie în comun; 

solda lunară - salariul funcţiei, sporul pentru gradul militar şi sporul pentru 

vechime în serviciul militar, suplimente şi sporuri la salariul funcţiei şi alte plăţi de 

stimulare cu caracter permanent; 

garnizoană – teritoriu în care este organizat serviciu de garnizoană, hotarele 

căruia sunt stabilite prin ordinul Ministrului apărării, cuprinzând atât punctele de 

amplasare a trupelor, cât și anumite localități și raioane apropiate de acestea, ce au 

importanță deosebită pentru asigurarea realizării sarcinilor stabilite pentru unitățile 

militare din carul garnizoanei. 

 

II. MODUL DE STABILIRE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU 

ÎNCHIRIEREA (SUBÎNCHIRIEREA) LOCUINŢEI 
 

3. Militarii prin contract, care nu au fost asiguraţi cu spaţiu locativ de 

serviciu în garnizoana unde îndeplinesc serviciul militar şi sunt incluşi în lista de 

evidenţă a solicitanţilor ce necesită asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu, 

conform Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuinţelor de serviciu 

administrate de către Ministerul Apărării şi unităţile militare ale Armatei 

Naţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 874 din 22.12.2015, beneficiază 

de dreptul la indemnizaţie pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei, din contul 

bugetului Ministerului Apărării, în cuantumul care nu va depăşi: 

a) garnizoana Chişinău – 65% din solda lunară; 

b) garnizoana Bălţi, Cahul, Ungheni - 40% din solda lunară; 

c) în alte garnizoane – 30% din solda lunară. 



 

4. Indemnizaţia pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei se acordă în 

baza raportului militarului prin contract, vizat de persoanele responsabile de 

evidența solicitanților la asigurarea cu locuință de serviciu, conform modelului 

prezentat în anexa nr. 1 al Regulamentului, care este înaintat către conducătorul 

instituţiei/unităţii militare, în mod ierarhic, împreună cu copiile documentelor 

justificative, după cum urmează: 

a) certificat despre confirmarea predării apartamentului de serviciu/sistării 

plăţii indemnizaţiei pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei la ultimul loc de 

serviciu, după caz; 

b) informaţia privind existenţa sau lipsa bunurilor imobile cu drept de 

proprietate pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de către I.P. „Agenția Servicii 

Publice”, pentru toţi membrii de familie, pentru anul curent. 

Viza persoanei responsabile de evidența solicitanților la asigurarea cu 

locuință de serviciu confirmă includerea militarului în lista conform Hotărîrii 

Guvernului nr. 874 din 22.12.2015. 

Toate documentele pot fi prezente în copie, concomitent cu prezentarea 

originalelor. Copiile acestora, după stabilirea conformităţii, se certifică de către 

persoana responsabilă. 

 

5. Pentru fiecare militar prin contract, care beneficiază de indemnizaţie 

pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei, se va întocmi un dosar în care se vor 

păstra toate documentele, care au stat la baza acordării indemnizaţiei. 

 

6. În caz de modificare a datelor prezentate în raportul iniţial, militarul 

prin contract este obligat să prezinte documentele respective pentru completarea 

dosarului. 

 

7. Un militar prin contract poate beneficia de o singură indemnizație 

pentru închirierea spațiului locativ. În cazul în care ambii soţi îndeplinesc serviciul 

militar prin contract în Armata Naţională, indemnizaţia se achită ambilor soţi de la 

locul de serviciu în cuantumul stabilit în pct. 3 al Regulamentului. 

 

8. La începutul fiecărui an calendaristic (luna ianuarie) militarul prin 

contract va prezenta informaţia privind existenţa sau lipsa bunurilor imobile cu 

drept de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de către I.P. 

„Agenția Servicii Publice”, pentru toţi membrii de familie, pentru anul curent, 

pentru achitarea indemnizaţiei în continuare. 

 

9. Militarul prin contract, pe parcursul anului calendaristic, va prezenta un 

raport nou conform pct. 4 al Regulamentului, în cazul transferului în altă 

instituţie/unitate militară. După caz, în aceste situații, la raport, anexat, se va 

prezenta copia informaţiei privind existenţa sau lipsa bunurilor imobile cu drept de 

proprietate pe teritoriul Republicii Moldova, autentificată de către conducătorul 

instituţiei/unităţii militare din care a venit militarul prin contract. 



 

10. În cazul detaşării militarului prin contract împreună cu membrii familiei 

în cadrul Forţelor de menţinere a Păcii pe teritoriul Republicii Moldova sau peste 

hotarele ţării, plata indemnizaţiei pe teritoriul Republicii Moldova se va sista din 

data începerii perioadei de detaşare stipulate în ordinul Ministrului apărării, iar 

dacă membrii familiei militarului prin contract detaşat rămân şi nu au în proprietate 

privată locuinţă pe teritoriul Republicii Moldova, plata indemnizaţiei se va achita 

în continuare.  

Plata se va efectua în baza ordinului de zi al instituţiei/unităţii militare, în 

care militarul a deţinut ultima funcţie, în temeiul raportului depus în acest sens. 

 

III. MODUL DE ACHITARE A INDEMNIZAŢIEI  

PENTRU ÎNCHIRIEREA (SUBÎNCHIRIEREA) LOCUINŢEI 

 

11. Stabilirea dreptului de a beneficia de indemnizaţie pentru închirierea 

(subînchirierea) locuinţei se va efectua prin ordinul de zi al instituţiei/unităţii 

militare, în baza raportului depus de militarul prin contract şi a documentelor 

prevăzute în pct. 4 al Regulamentului. 

 

12. Anularea dreptului de a beneficia de indemnizație  pentru închirierea 

(subînchirierea) locuinței se anunță prin ordinul de zi pe instituţie/unitate, în baza 

raportului militarului prin contract sau în baza raportului persoanelor responsabile 

de evidență a listelor solicitanților de asigurare cu locuință de serviciu, prin 

actualizarea listei menționate supra, din cadrul instituției/unității, cărora nu li s-a 

oferit locuință de serviciu. 
 

13. Baza de calcul pentru stabilirea mărimii indemnizaţiei va constitui 

solda lunară calculată, ţinând cont de volumul deplin al sporurilor şi plăţilor de 

stimulare. 

 

14. Nu se includ în baza de calcul pentru achitarea indemnizaţiei pentru 

închirierea (subînchirierea) locuinţei următoarele plăţi: 

a. premiile unice, cu ocazia sărbătorilor; 

b. ajutorul material.  

 

15. În cazul exercitării temporare a altei funcţiei, baza de calcul o constituie 

solda conform funcţiei de bază. 

 

16. În cazul aflării militarului prin contract la dispoziţia Ministrului apărării 

(inclusiv pentru militarii prin contract aflaţi în concediul de maternitate sau în 

concediu pentru îngrijirea copilului), aflării la tratament și/sau în concediu 

medical, baza de calcul va constitui solda pentru luna deplină conform ultimei 

funcţii de bază, deţinute de militar. 

 



17. Militarul prin contract beneficiază de indemnizaţie lunară pentru 

închirierea (subînchirierea) locuinţei din momentul primirii-predării funcției în 

garnizoana respectivă. 

 

18. Ministerul Apărării nu poartă răspundere pentru achitarea în termen a 

plaţilor pentru închirierea spaţiului locativ de militarul prin contract, achitarea 

penalităţilor conform contractelor încheiate cu aceştia, chiar şi în cazul reţinerii de 

către instituţia/unitatea militară subordonată Ministerului Apărării a plăţii 

indemnizaţiei sau a sistării plăţii acesteia, indiferent de motivul reţinerii. 

 

19. Plata indemnizaţiei lunare pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei 

va fi sistată în următoarele cazuri: 

a.  la eliberarea din serviciul militar, cu excepţia cazurilor prevăzute în 

pct. 20 al Regulamentului; 

b. la detaşarea peste hotare, la solicitarea militarului în conformitate cu 

prevederile pct. 10 al Regulamentului; 

c. neprezentarea documentelor solicitate pentru completarea/actualizarea 

dosarului; 

d. apariţia situaţiilor în care militarul pierde dreptul la asigurarea spaţiului 

locativ de serviciu, în baza raportului personal sau în baza raportului persoanelor 

responsabile; 

e. în cazul suspendării plăţii soldei lunare, pentru întreaga perioadă . 

 

20. Achitarea indemnizaţiei nu poate fi sistată în decurs de 3 ani, fără 

acordarea unei locuinţe de serviciu, în cazul în care militarii/persoanele nu dispun 

de locuinţă pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele situaţii: 

a. militarii prin contract, trecuţi în rezervă, care au contractat o dizabilitate 

severă, accentuată sau medie, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului 

militar; 

b. militarii prin contract trecuţi în rezervă cu dreptul la pensie şi locuiesc 

singuri în locuinţa închiriată; 

c. membrii de familie ai militarului prin contract căruia i-a fost acordată 

indemnizaţia pentru chirie a spaţiu locativ şi care a decedat în timpul exercitării 

obligaţiunilor de serviciu; 

d. militarii prin contract trecuţi în rezervă care sunt persoane singure şi 

care locuiesc împreună cu copii minori. 

În aceste cazuri, persoanele specificate în acest punct sunt obligate să 

prezinte, suplimentar, cerere cu anexele specificate la pct. 4 al Regulamentului în 

adresa conducătorului instituţiei/unităţii militare în care militarul prin contract a 

deţinut ultima funcţie. 

 

21. Militarii prin contract, care nu au fost asiguraţi cu spaţiu locativ de 

serviciu în garnizoana unde îndeplinesc serviciul militar şi sunt incluşi în lista de 

evidenţă a solicitanţilor ce necesită asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu, 

conform Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuinţelor de serviciu 



administrate de către Ministerul Apărării şi unităţile militare ale Armatei 

Naţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 874 din 22.12.2015, și doresc să 

încheie /au încheiate contracte de investiții sau credite ipotecare, au dreptul de a 

utiliza indemnizația pentru închirierea spațiului locativ pentru achitarea ratelor 

conform creditului imobiliar contractat, în limitele prevăzute în pct. 3 al 

Regulamentului. 

 

22. Mărimea indemnizaţiei, în cazurile prevăzute de pct. 21 al 

Regulamentului, se va calcula reieşind din mărimea soldei lunare, care se cuvine 

militarului prin contract pentru localitatea în care acesta îndeplineşte serviciul 

militar, indiferent de localitatea în care acesta intenţionează să procure imobil. 

 

23. Militarul prin contract care solicită dreptul de a utiliza indemnizaţia 

pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei în scopul achitării ratelor conform 

creditului imobiliar, va depune suplimentar raportul, conform modelului prezentat 

în anexa nr. 2 al Regulamentului, pe numele conducătorului instituţiei/unităţii, care 

va transmite materialele către Comisia locativă a Armatei Naţionale.  

 

24. Comisia locativă a Armatei Naţionale va lua decizia privind acordarea 

dreptului militarului de a utiliza indemnizaţia pentru achitarea ratelor creditului 

imobiliar. Comisia va accepta, pentru luarea deciziei, materialele prezentate de 

militar, chiar dacă I.P. ”Agenția Servicii Publice” a inclus imobilul pentru care 

urmează să fie contractat creditul în informaţia privind existenţa sau lipsa bunurilor 

imobile cu drept de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiția ca 

acesta să fie singurul imobil de care dispune militarul prin contract pe teritoriul 

Republicii Moldova.  

 

25. Militarul prin contract care solicită să utilizeze indemnizaţia pentru 

închirierea (subînchirierea) locuinţei în scopul achitării ratelor conform creditului 

imobiliar, va beneficia de o singură indemnizaţie, chiar dacă îndeplineşte serviciul 

militar în altă localitate, faţă de cea în care este procurat imobilul. 

 

26. În cazul transferului în altă instituţie/unitate, conducătorul 

instituţiei/unităţii va elibera o copie autentificată a dosarului personal, care va servi 

temei pentru achitarea în continuare a contractului de credit imobiliar, conform 

soldei lunare la locul nou de serviciu, în cuantumul prevăzut în pct. 3 al 

Regulamentului. 

 

27. Existenţa unui credit imobiliar nu poate servi drept temei pentru: 

a. solicitarea de a fi asigurat cu locuinţă de serviciu, inclusiv şi în altă 

localitate; 

b. refuzul de a fi transferat pentru îndeplinirea serviciului militar în 

altă localitate. 

 



28. Ministerul Apărării nu poartă răspundere pentru achitarea în termen a 

ratelor pentru creditele contractate de militarul prin contract, achitarea penalităţilor 

conform contractelor încheiate cu aceştia, chiar şi în cazul reţinerii de către 

instituţia/unitatea militară subordonată Ministerului Apărării a plăţii îndemnizaţiei 

sau a sistării plăţii acesteia, indiferent de motivul reţinerii. 

 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

 

29. Militarul prin contract este responsabil de corectitudinea şi legalitatea 

documentelor prezentate, în vederea stabilirii şi achitării indemnizaţiei pentru 

închirierea (subînchirierea) locuinţei. 

 



Anexa nr. 1 
la Regulamentul cu privire la modul de 

achitare a indemnizaţiei pentru închirierea 

(subînchirierea) locuinţei militarilor prin 

contract ai Armatei Naţionale, aprobat 

prin hotărârea Guvernului nr. ____ din 

_________ 

 

MODEL 

 

Conducătorului instituţiei/unităţii militare 

 

 

RAPORT 
 

Prin prezentul, solicit acordarea indemnizaţiei pentru închirierea 

(subînchirierea) locuinţei, aflată pe adresa: localitatea__________________ 

str.________________ nr.____, bloc _____, ap. nr. ____. 

Declar pe propria răspundere că nici eu, nici unul din membrii familiei în 

garnizoana/localitatea respectivă nu deţinem locuinţă în proprietate privată. 

Mă oblig să declar în termen de 3 zile despre intrarea în posesie a unei 

locuinţe în garnizoana/localitatea, în care îndeplinesc serviciul militar. 

Toate datele prezentate în raport sunt veridice, iar în caz contrar, mă oblig să 

returnez banii încasaţi pentru indemnizaţia acordată. 

Îmi asum responsabilitatea totală pentru achitarea contractului de chirie și nu 

voi avea pretenții fața de Ministerul Apărării cu privire la o eventuală neachitare la 

timp a indemnizației pentru închirierea (subînchirierea) locuinței sau a sistării plății 

acesteia, indiferent de motiv. 

 

 

Anexă: copiile documentelor justificative conform pct. 4 al Regulamentului. 

 

 

Gradul militar, /Semnătura/ Numele şi prenumele militarului 

Data 

 

 

 

Vizat: 

 
 



Anexa nr. 2 
la Regulamentul cu privire la modul de 

achitare a indemnizaţiei pentru închirierea 

(subînchirierea) locuinţei militarilor prin 

contract ai Armatei Naţionale, aprobat 

prin hotărârea Guvernului nr. ____ din 

_________ 

 

MODEL 

Conducătorului instituţiei/unităţii 

 

 

RAPORT 

 

Prin prezentul, rog demersul Dumneavoastră către Comisia locativă a 

Armatei Naţionale, pentru a mi se permite utilizarea indemnizaţiei pentru 

închirierea (subînchirierea) locuinţei în scopul achitării ratelor conform 

contractului de credit imobiliar. 

Totodată, îmi asum responsabilitatea totală pentru achitarea creditului 

imobiliar contractat şi nu voi avea pretenţii faţă de Ministerul Apărării cu privire la 

o eventuală neachitare la timp a plăţilor cuvenite sau a sistării plăţii acesteia, 

indiferent de motiv.  

Creditul imobiliar nu va constitui motiv pentru a refuza transferul în altă 

instituţie/unitate în interes de serviciu, precum şi sunt de acord să fiu exclus din 

lista solicitanţilor care necesită asigurarea cu locuinţă de serviciu sau îmbunătăţirea 

condiţiilor de trai. 

 

Anexă: copiile documentelor justificative conform pct. 4 al Regulamentului. 

 

 

 

 

Gradul militar, / Semnătura/ Numele şi prenumele militarului 

Data 

 

 

Vizează: 

 
 

 

 

 


