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NOTĂ-INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la 

modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006 

 

Denumirea autorului 

şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la 

modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 941/2006 (în continuare – Proiectul hotărîrii de Guvern) a fost 

elaborat de către Ministerul Apărării, în corespundere cu prevederile art. 23 alin. (1) 

şi (2) lit. c) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 

şi finalităţile urmărite 

Prezentul proiect a fost elaborat în vederea executării dispoziţiilor art. III  

alin. (2) lit. b) al Legii nr. 49/2020 pentru modificarea unor acte normative, în scopul 

asigurării punerii în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (2) al Legii nr. 1245/2002 cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi art. 28 alin. (6) lit. d) al 

Legii nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, în contextul majorării vîrstei-

limită de încadrare în serviciul militar prin contract a cetăţenilor care posedă 

specialităţi deficitare. 

Descrierea gradului de compatibilitate 

pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale 

cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul actului normativ în speţă nu are drept scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene şi nu contravine legislaţiei comunitare. 

Principalele prevederi ale proiectului 

şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul vizat prevede transpunerea dispoziţiilor legale privind încadrarea în 

serviciul militar prin contract a cetăţenilor care posedă specialităţi deficitare şi 

încorporarea acestora în cuprinsul Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire 

a serviciului militar în Forţele Armate. 

Totodată, proiectul stabileşte criterii clare, care urmează a fi luate în considerare, 

în mod obligatoriu, de către conducătorii structurilor militare, la instituirea funcţiilor 

militare cu specialităţi deficitare. 

Menţionăm că, necesitatea stabilirii unor criterii clare/exhaustive de instituire a 

funcţiilor militare cu specialităţi deficitare a fost elucidată încă la etapa promovării 

proiectului proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative 

(anterior iniţiativa legislativă nr. 114 din 10 iulie 2019, în prezent – Legea 

nr. 49/2020 pentru modificarea unor acte normative), acest fapt fiind reflectat expres 

în Avizul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 689/2019 şi Raportul de 

expertiză anticorupţie cu nr. ELO19/5947 din 19 iulie 2019. 

La stabilirea acestor criterii s-a ţinut cont de practicile pozitive implementate în 

structurile militare ale altor state (România, Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus), 

precum şi de experienţa Armatei Naţionale la capitolul respectiv. 
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În aceiaşi ordine de idei, luînd în considerare necesităţile structurilor militare şi 

situaţia privind completarea cu efectiv diferă de la an la an, se consideră oportun de 

reglementat faptul că lista respectivă urmează a fi revizuită/actualizată anual. 

Reglementarea procedurii tehnice de evaluare a situaţiei privind completarea cu 

efectiv, de identificare a necesităţilor şi de înaintare spre aprobare a propunerilor de 

instituire a funcţiilor militare cu specialităţi deficitare, precum şi a altor aspecte 

relevante, urmează a fi stabilită prin ordinul conducătorului structurii militare. 

De asemenea, avînd în vedere că la încadrarea în serviciul militar prin contract a 

cetăţenilor care posedă specialităţi deficitare, vîrsta acestora poate să depăşească 45 

de ani, proiectul stabileşte pentru cazurile respective excepţia de la regula generală 

privind vîrsta-limită de acordare a gradului militar primar. 

Reieşind din faptul că amendamentele operate prin Legea nr. 49/2020 pentru 

modificarea unor acte normative vor intra în vigoare la data de 7 iulie 2020, iar 

prezentul proiect are ca scop punerea în aplicare a prevederilor legale şi asigurarea 

concordanţei dintre actele normative de nivel inferior cu cele de nivel superior, în 

temeiul prevederilor art. 56 alin. (3) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, precum şi în scopul evitării unei perioade în care vom fi prezenţi în 

situaţia unei reglementări deficitare, se consideră oportun ca data intrării în vigoare a 

hotărîrii de Guvern să fie data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare din 

contul Bugetului de Stat. 

Modul de încorporare a actului 

în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul hotărîrii de Guvern se încorporează perfect în sistemul actelor 

normative în vigoare, este corelat cu prevederile cadrului normativ în vigoare, cu 

care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepţia generală 

sau caracterul unitar al actelor legislative amendate. 

Totodată, în rezultatul aprobării şi intrării în vigoare a proiectului de referinţă, 

Ministerul Apărării urmează să elaboreze şi să aprobe, prin ordinul Ministrului 

apărării, componenţa comisiei/grupului de lucru responsabil de identificare a 

necesităţilor şi de înaintare spre aprobare a propunerilor de instituire a funcţiilor 

militare cu specialităţi deficitare, procedura tehnică de evaluare a situaţiei privind 

completarea cu efectiv, precum şi Lista funcţiilor militare cu specialităţi deficitare, 

pentru anul 2020, conform criteriilor stabilite în prezentul proiect. Lista respectivă 

urmează să fie revizuită/actualizată la finele fiecărui an, către data de 25 decembrie.  

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, proiectul hotărîrii de Guvern urmează a fi expediat spre avizare în 

adresa Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Ministerului Finanţelor, 

Ministerului Afacerilor Interne (inclusiv Inspectoratului General de Carabinieri, în 

mod separat, ca entitate direct vizată de prezentul proiect), Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. 
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Concomitent, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 

transparenţa în procesul decizional şi Regulamentului cu privire la procedurile de 

consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 967/2016, proiectul hotărîrii de Guvern urmează a fi plasat pe pagina 

web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul 

„Transparenţa Decizională”, rubrica „Anunţurile privind iniţierea elaborării 

deciziei” şi „Anunţurile privind organizarea consultării publice”, precum şi pe 

platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modul de 

participare – Proiecte – Ministere – Ministerul Apărării”), după anunţarea acestuia 

în cadrul şedinţei secretarilor generali ai ministerelor. 

Constatările expertizei anticorupţie 

Proiectul hotărîrii de Guvern urmează a fi supus expertizei anticorupţie, care va 

fi efectuată de către Centrul Naţional Anticorupţie. 

Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul hotărîrii de Guvern nu necesită a fi supus expertizei de compatibilitate. 

Constatările expertizei juridice 

Proiectul hotărîrii de Guvern urmează a fi supus expertizei juridice, care va fi 

efectuată de către Ministerul Justiţiei. 

Constatările altor expertize 

Proiectul hotărîrii de Guvern nu necesită a fi supus altor expertize. 

 

 

Ministrul apărării     Alexandru PÎNZARI 
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