Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E nr.____
din _____________________
Chişinău
Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului

În temeiul prevederilor art. V alin. (4) lit. b) al Legii nr. 232/2018 pentru
modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,
nr. 448-460, art. 729) și art. 30 alin. (3) lit. b) al Legii nr. 270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2018, nr. 441-447, art. 715), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se
anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU

Maia SANDU

Contrasemnează:
Ministrul apărării

Pavel Voicu

Ministrul afacerilor interne

Andrei Năstase

Ministrul finanţelor

Natalia Gavrilița

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. ____
din ____________________ 2019

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

1. Regulamentul cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul
instituţiilor de învăţămînt superior publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 587/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 87-90, art. 616), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) punctul 4 va avea următorul cuprins:
„4. Înscrierea la catedrele militare se efectuează în mod benevol. Pot fi admişi
la audierea cursului de instruire militară elevii colegiilor și centrelor de excelență, din
anul de absolvire, studenţii instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi absolvenţii
acestor instituţii.
Particularităţile organizării și desfăşurării instruirii în cadrul catedrelor militare
se stabilesc prin ordinul ministrului apărării.”;
2) punctul 8 va avea următorul cuprins:
„8. Structura şi componenţa numerică a personalului catedrei militare se
stabileşte de către rectorul instituţiei de învăţămînt superior publice. Funcţiile
cadrelor didactice ale catedrei se completează, de regulă, cu ofiţeri în rezervă sau
retragere, luîndu-se în considerare experiența acumulată în perioada îndeplinirii
serviciului militar și gradul militar deținut, aceștia fiind numiți în funcția de lector
universitar. Durata serviciului militar prin contract în funcții de ofițer se include în
stagiul didactic.
Cadrele didactice ale catedrei militare se numesc în funcție prin ordinul
rectorului instituţiei de învăţămînt superior publice, după coordonarea candidaturilor
cu Ministerul Apărării.
Militarii în activitate, pot preda unele discipline de studiu la catedra militară, în
bază de contract, în domeniile și specialitățile în care și-au îndeplinit serviciul
militar.”;
3) la punctul 12 litera c), cuvîntul „șargei” se substituie cu cuvîntul „șarjei”;
4) la punctul 16, cuvîntul „terminarea” se substituie cu cuvîntul „absolvirea”,
iar cuvîntul „angajarea” se substituie cu cuvîntul „încadrarea”;
5) la punctul 18 litera a), cuvintele „şi/sau sergenţilor” se exclud;
6) punctul 19:
a) la subpunctul 1), cuvintele „şi/sau sergenţilor” se exclud;
b) la subpunctul 2), litera c) va avea următorul cuprins:
„c) copia de pe livretul militar, cu menţiunea despre îndeplinirea serviciului
militar, absolvirea cursului de instruire militară a sergenţilor/soldaților sau certificatul
de absolvire a cursului de instruire militară a sergenţilor/soldaților;”;
7) la punctul 21, cuvîntul „trecerii” se substituie cu cuvîntul „desfășurării”;
8) punctul 29:
a) la alineatul unu, textul „subofițer,” se exclude;

b) litera a) va avea următorul cuprins:
„a) pentru persoanele care au absolvit cursul de instruire conform programei de
instruire a soldaţilor în rezervă – „soldat clasa III în rezervă”;”;
c) la litera b) alineatul doi, cuvintele „plutonier în rezervă” se substituie cu
cuvintele „sergent clasa III în rezervă”;
9) punctul 30 va avea următorul cuprins:
„30. Pentru absolvenții cursului deplin de instruire la catedra militară:
1) gradul militar „soldat clasa III în rezervă” se acordă de către conducătorul
organului administrativ-militar teritorial;
2) gradul militar „sergent clasa III în rezervă” se acordă de către conducătorul
organului administrativ-militar central;
3) gradul militar „locotenent în rezervă ” se acordă de către ministrul apărării.
Studenţii exmatriculaţi din instituţia de învăţămînt se exmatriculează şi de la
catedra militară, cu restituirea taxei conform contractului, cu excepţia cheltuielilor de
instruire suportate pînă la momentul exmatriculării.”.
2. Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897/2003 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 167-169, art. 953), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 25, cuvintele „subofițer și” se exclud;
2) la punctul 27, subpunctul 3, cuvintele „şi efectivul de subofiţeri” se exclud;
3) în anexa nr. 4 la Regulament, pe tot parcursul textului, cuvîntul „subofițer”,
la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „sergent”, la forma gramaticală
corespunzătoare.
3. Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în
termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864/2005
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 113-116, art. 937), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 22:
a) litera b) se completează la final cu textul „ , precum și în cazul altor amînări
prevăzute de legislație”;
b) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
„f) pentru transfer în arhivă.”;
2) la punctul 23 alineatele trei și șapte, după cuvîntul „Primăriile” se
completează cu textul „(preturile)”;
3) la punctul 781 cuvintele „soldat în rezervă” se substituie cu cuvintele „soldat
clasa III în rezervă”.
4) în anexa nr. 4, la compartimentul „Explicaţii privind completarea registrului
de procese-verbale ale şedinţelor comisiei de recrutare-încorporare privind luarea în
evidenţă a tinerilor”:
a) la punctul 1, textul „rubrica a 5-a” se substituie cu textul „rubrica a 4-a”;
b) punctele 2 și 3 vor avea următorul cuprins:
„2. În rubrica a 5-a se înscrie una din hotărîrile prevăzute de art. 29 alin. (5) din
Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei:

a) încorporarea în serviciul militar în termen, în cel cu termen redus sau în cel
civil şi repartizarea la locurile de îndeplinire a serviciului;
b) amînarea încorporării în serviciul militar în termen, în cel cu termen redus
sau în cel civil;
c) scutirea de serviciul militar sau de cel civil;
d) scoaterea din evidenţă.
3. În rubrica a 6-a se înscriu indicii de bază care influenţează adoptarea
hotărîrii comisiei de recrutare-încorporare: starea familială, informaţiile oferite de
organele afacerilor interne, situaţia cu privire la continuarea studiilor etc.”;
5) în anexa nr. 6, compartimentul „Explicaţii privind ţinerea registrului de
evidenţă alfabetică” se completează cu punctul 3 cu următorul cuprins:
„3. Înscrierile în registru se realizează astfel încît să fie exclusă posibilitatea de
a fi radiate (șterse, distruse) în mod mecanic, chimic sau într-alt mod, fără a lăsa urme
vizibile ale radierii (ștergerii, distrugerii), pentru rubricile 1-8.”;
6) în anexa nr. 8, cuvîntul „scoatere” se substituie cu cuvîntul „excludere”;
7) în anexa nr. 10, la rubrica „Scoși din evidență militară”:
a) la coloana nr. 9, cuvîntul „încorporați” se substituie cu cuvîntul „încadrați”;
b) se completează cu coloana 101 cu denumirea „Îndeplinesc serviciul civil”.
4. Hotărîrea Guvernului nr. 650/2006 privind salarizarea militarilor, efectivului
de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale,
securităţii statului şi ordinii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,
nr. 91-94, art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în anexa nr. 1, la punctul 2 subpunctul 1), cuvîntul „subofițerii” se substituie
cu cuvîntul „sergenții”;
2) în anexa nr. 14, la punctul 8, cuvîntul „subofițerilor” se substituie cu
cuvîntul „sergenților”.
5. Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în
Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1026), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1) punctul 9:
a) la alineatul doi, textul „pentru acordarea sporului pentru vechimea în muncă
(în continuare - spor)” se substituie cu textul „pentru stabilirea treptei de salarizare”;
b) la alineatele trei și patru, cuvintele „pentru acordarea sporului” se substituie
cu cuvintele „pentru stabilirea treptei de salarizare”;
c) la alineatul cinci, cuvîntul „sporului” se substituie cu cuvintele „treptei de
salarizare”;
2) la punctul 15, litera c) cuvintele „cu excepţia cazurilor cînd cetăţeanul nu a
activat anterior în cîmpul muncii” se substituie cu cuvintele „dacă cetățeanul a activat
anterior în cîmpul muncii și i-a fost perfectat carnet de muncă”;
3) la punctul 16, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) examinarea nivelului de inteligență generală, a abilităților și aptitudinilor
moral-psihologice privind corespunderea candidaților pentru repartizarea acestora pe
specialități de evidență militară;”;

4) punctul 27 alineatul unu:
a) litera a) va avea următorul cuprins:
„a) comandantul unităţii militare, comandantul marii unităţi militare sau cei
egali şi superiori lui – pentru efectivul de soldaţi şi de sergenţi în unitatea militară pe
care o conduce;”;
b) litera b) se abrogă;
c) la litera c), textul „soldaţi, sergenţi şi subofiţeri” se substituie cu cuvintele
„soldaţi și sergenţi”;
5) la punctul 28 alineatul unu, textul „ , de subofiţeri” se exclude;
6) punctul 36:
a) la alineatul unu litera b), cuvintele „efectivul de subofiţeri şi” se exclud;
b) alineatul patru va avea următorul cuprins:
„La încadrarea în serviciul militar prin contract în funcţii militare prevăzute
pentru efectivul de soldaţi a persoanelor cu studii gimnaziale, contractul se va încheia
pe un termen de 3 ani.”;
7) punctul 37:
a) la alineatul unu litera a) textul „efectivul de soldaţi, de sergenţi sau de
subofiţeri” se substituie cu cuvintele „efectivul de soldaţi sau de sergenţi”;
b) la alineatul doi, textul „efectivul de soldaţi, de sergenţi şi de subofiţeri” se
substituie cu cuvintele „efectivul de soldaţi sau de sergenţi”;
8) punctul 39:
a) la alineatul doi litera b), cuvîntul „necorespunzător” se substituie cu cuvîntul
„nesatisfăcător”;
b) litera c) se abrogă;
9) la punctul 44 alineatul doi, textul „subofiţeri,” se exclude;
10) punctul 46 alineatul unu:
a) la litera a), după cuvintele „unității militare” se completează cu cuvintele
„comandantul marii unităţi militare sau cei egali şi superiori lui”;
b) litera b) se abrogă;
c) la litera c), textul „lit. d) şi e) ale” se substituie cu textul „lit. e) a”;
d) litera d) se abrogă;
11) la punctul 47, textul „lit. a) şi b) ale” se substituie cu textul „lit. a) a”;
12) punctul 49:
a) la litera h), după textul „militarilor, care” se completează cu cuvintele „sunt
soți sau”;
b) la litera n), după cuvintele „este interzisă” se completează cu textul
„ , cu excepția desfășurării activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie”;
c) la litera o), cuvintele „subofiţeri şi” se exclud;
13) punctul 59:
a) la litera b), cuvintele „efectivelor de sergenţi şi de subofiţeri” se substituie cu
cuvintele „efectivului de sergenţi şi corpului de ofiţeri cu grade militare inferioare”;
b) litera c) se abrogă;
14) la punctul 67, litera k) se completează cu alineatul doi cu următorul
cuprins:
„În perioada respectivă, militarul îndeplinește activitățile stabilite de
comandantul (șeful) la dispoziția căruia a fost trecut, urmărind realizarea obligațiilor
unei funcții militare concrete.”;

15) la punctul 72:
a) litera c) va avea următorul cuprins:
„c) șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Comandantul General al
Inspectoratului General de Carabinieri - gradele militare pînă la sergent principal
inclusiv;”;
b) litera d) va avea următorul cuprins:
„d) comandantul (şeful) unităţii militare - gradele militare pînă la soldat clasa I
inclusiv, pentru militarii din unitatea militară pe care o conduce.”
16) punctul 73 va avea următorul cuprins:
„73. În Forţele Armate se stabilesc următoarele grade militare:
a) pentru efectivul de soldaţi:
- soldat clasa III;
- soldat clasa II;
- soldat clasa I;
b) pentru efectivul de sergenţi:
- caporal;
- sergent clasa III;
- sergent clasa II;
- sergent clasa I;
- sergent-major;
- sergent principal;
c) pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare:
- locotenent;
- locotenent-major;
- căpitan;
d) pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare:
- maior;
- locotenent-colonel;
- colonel;
e) pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme:
- general de brigadă;
- general de divizie;
- general de corp de armată.”;
17) punctul 81 alineatul unu:
a) litera b) se abrogă;
b) la litera c), cuvîntul „sergent-inferior” se substituie cu cuvintele „caporal”;
c) la litera d), după cuvîntul „soldat” se completează cu cuvintele „clasa III”;
18) punctul 83 se abrogă;
19) punctul 84 va avea următorul cuprins:
„84. Gradul militar primar al efectivului de sergenţi se acordă:
a) absolvenţilor care au susţinut cu succes examenele de absolvire a şcolii de
sergenţi, concomitent cu numirea în funcţii pentru care, conform statelor de
organizare, sunt prevăzute grade militare ale efectivului de sergenţi - de către
comandantul (şeful) unităţii militare;
b) rezerviştilor aflaţi în rezerva activă, cu studii liceale, profesional-tehnice sau
superioare, care s-au afirmat pozitiv în cadrul concentrărilor militare cu durata de cel
puţin 45 de zile - de către conducătorul organului administrativ-militar central;”;

20) punctul 88:
a) alineatul unu, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
„a) pentru efectivul de soldaţi:
soldat clasa III – 6 luni;
soldat clasa II – 1 an;
soldat clasa I – 1 an;
b) pentru efectivul de sergenţi:
caporal – 2 ani;
sergent clasa III – 2 ani;
sergent clasa II – 3 ani;
sergent clasa I – 3 ani;
sergent-major – 3 ani;”;
b) la alineatul doi, cuvintele „plutonier adjutant” se substituie cu cuvintele
„sergent principal”;
21) la punctul 89 alineatul unu litera e), textul „ „mediocru” sau
„necorespunzător” ” se substituie cu textul „ „nesatisfăcător” ”, iar cuvîntul
„ „corespunzător” ” se substituie cu cuvîntul „ „satisfăcător” ”;
22) la punctul 91, cuvîntul „subofițeri” se substituie cu cuvîntul „sergenți”;
23) la punctul 95, cuvintele „efectivul de subofiţeri şi” se exclud;
24) la punctul 97 alineatul doi, textul „de subofiţeri,” se exclude;
25) punctul 108 se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
„h1) concediu paternal pentru bărbații care îndeplinesc serviciul militar prin
contract;”;
26) la punctul 114 alineatul unu, după cuvintele „în funcţie de vechimea” se
completează cu cuvîntul „calendaristică”;
27) la punctul 1141
a) litera i) se abrogă;
b) se completează cu literele j) – l) cu următorul cuprins:
„j) perioadele de activitate în serviciul public;
k) perioada de studii în instituţii de învăţămînt superior în diverse domenii,
altele decît domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice, la secţia cu frecvenţă,
dar nu mai mult de 5 ani, calculîndu-se 6 luni de serviciu pentru un an de studii –
militarilor prin contract cu studii superioare;
l) vechimea în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea lor militară,
dar nu mai mult de 10 ani de serviciu – militarilor prin contract cu studii superioare.”;
28) la punctul 130, alineatul patru se completează cu textul „În acest caz,
durata concediului anual obligatoriu pentru anul în curs se calculează prin împărţirea
duratei concediului anual la 12 şi înmulţirea numărului de zile cu numărul de luni
complete de serviciu în anul respectiv, pînă la data solicitării concediului.”;
29) se completează cu punctul 1301 cu următorul cuprins:
„1301. Bărbaților care îndeplinesc serviciul militar prin contract, li se acordă
concediu paternal, cu durata de 14 zile calendaristice, în primele 56 de
zile de la naşterea copilului.
Pentru acordarea concediului paternal, militarul prin contract depune raport în
mod ierarhic pe numele comandantului (şefului) unităţii (instituţiei) militare, anexînd
copia adeverinţei de naştere a copilului.

Indemnizația paternală se stabilește și se achită în conformitate cu prevederile
Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a
indemnizației paternale, aprobat de Guvern.”;
30) punctul 137 alineatul unu:
a) la litera b), textul „c) şi” se exclude;
b) litera c) se abrogă.
6. Regulamentul cu privire la reconversia profesională şi adaptarea socială a
militarilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract şi a cetăţenilor trecuţi în
rezervă (retragere), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2007 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153-156, art. 1087), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) punctul 28 se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins:
„11) asigurarea perfecţionării competenţei profesionale pentru o perioadă de
pînă la 5 săptămîni de studii;”
2) la punctul 29, cifra „9” se substituie cu cifra „10”.
7. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 387/2010 cu privire la Comisia de
Stat pentru Încorporare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 78-80,
art. 458), cu modificările ulterioare, cuvintele „Departamentul Trupelor de
Carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General de Carabinieri”.
8. La punctul 128 al Regulamentul cu privire la modul de organizare şi
desfăşurare a învăţămîntului în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel
Bun”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 980/2010 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2010, nr. 211-212, art. 1093), după cuvîntul „soldat” se
completează cu cuvintele „clasa III”.

