
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărâre de Guvern  

cu privire la modificarea unor hotărîri ale 

Guvernului  

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale 

Guvernului.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

În prezent, valoarea soldelor lunare, în mărime de 150 de lei pe lună, nu mai 

poate acoperi acele bunuri de strictă necesitate pe care militarul în termen 

urmează să le procure din cont propriu. Valoarea actuală a soldelor lunare ale 

militarilor în termen nu a fost actualizată din 2019. Pe durata îndeplinirii 

serviciului militar obligatoriu, militarii nu pot avea alte surse de venit și nici nu 

pot desfășura careva activități remunerate. În acest mod, solda lunară este singura 

sursă de venit pentru militarii în termen.  

În acest context, Ministerul Apărării a elaborat și prezintă spre aprobare 

proiectul de Hotărâre pentru majorarea soldelor lunare ale militarilor în termen.  

Art. 47 din Constituția Republicii Moldova, prevede că statul este obligat să ia 

măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure 

sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, 

locuința, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare. 

Militarii în termen sunt asigurați de stat cu echipament, cazare și hrană. 

Totodată, instituția de apărare nu asigură militarii cu produse de igienă personală, 

sau alte cheltuieli personale, care trebuie să fie acoperite din contul militarului în 

termen.  

Astfel, statul are obligația morală și juridică de a asigura un nivel decent de 

venituri pentru militarii în termen, care au fost încorporați în serviciul militar 

obligatoriu. În acest context, Ministerul Apărării deseori este sesizat cu adresări și 

petiții adresate către organele de asigurare a egalității, privind asigurarea unor 

venituri decente militarilor în termen și de îmbunătățire a condițiilor de 

îndeplinire a serviciului militar în termen.  

3.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede majorarea soldelor lunare ale miliarilor în termen  de la 150 

de lei pe lună la 500 de lei pe lună.  

Suplimentar, proiectul presupune majorarea soldelor lunare ale studenților din 

cadrul instituțiilor de învățământ din domeniul milităriei de la 205 la 500 lei. 

Conform legislației în vigoare studenții militari îndeplinesc serviciul militar din 



momentul includerii în lista instituției de învățămînt (și nu după absolvire, cum e 

cazul studenților din instituțiile civile). Studenții militari au atribuții, 

responsabilități (inclusiv legate de riscul pentru viață) și restricții identice cu cele 

ale militarilor în termen, legate de statutul de militar.  

Odată cu majorarea soldelor pentru militarii în termen este necesară ajustarea și 

soldelor rezerviștilor chemați la concentrări, care nu pot să fie mai mici decît cele 

ale militarilor în termen.  

Suplimentar proiectul prevede următoarele ajustări ale cadrului legal:  

1) Se acordă dreptul pentru studenți din domeniul militărie de a beneficia de 

sporul la solda lunară pentru deținerea funcțiilor de comandă în cadrul 

subunităților din care fac parte. Astfel, inițial în Hotărîrii Guvernului nr. 

650/2006 această prevedere era adresată exclusiv studenților militari. Odată 

cu abrogarea Hotărîrii prenotate prin Hotărîrea Guvernului nr. 984/2020, 

prevederile respective au fost eronat transpuse în Hotărîrea Guvernului 

941/2006 prin omiterea nejustificată a acestei categorii de la dreptul de a 

benefica de sporul pentru exercitarea funcțiilor de conducere. Hotărîrea de 

Guvern nr. 941/2006 are drept domeniul de reglementare perioada de 

îndeplinire a serviciului militar. Studiile în cadrul instituțiilor de învățămînt 

în domeniul milităriei este o formă de îndeplinire a serviciului militar, de 

aceea astfel de prevederi sunt potrivite a fi incluse în acest proiect.   

2) Ajustarea soldelor rezerviștilor chemați la cantonamente la mărimea soldei 

militarilor în termen.  

3) Includerea prevederilor ce țin de achitarea unei indemnizații în mărimea 

unui salariu minim pentru rezerviștii neangajați în cîmpul muncii care sunt 

chemați la cantonamente. Odată cu abrogarea Hotărîrii Guvernului 

650/2006 prin Hotărîrea Guvernului 984/2020, prevederile respective au 

fost eronat omise în HG 941/2006. Scopul adoptării Hotărîrii Guvernului 

984/2020 a fost doar preluarea unor prevederi din Hotărîrea Guvernului 

650/2006 și nu reducerea unor drepturi justificate ale cetățenilor chemați la 

cantonamente. Astfel, se propune remedierea acestei greșeli tehnice. În 

conformitate cu prevederile art. 14 alin (2) din Legea 1244/2002 cu privire 

la rezerva Forțelor Armate, Asigurarea financiară a rezerviştilor concentraţi 

se efectuează din contul bugetului de stat, în modul stabilit de Guvern. 

Hotărîrea Guvenrului 941/2006 prevede la moment doar garanții pentru 

cetățenii angajați (păstrarea salariului mediu pentru perioada exercițiului), 

punînd în discriminare pe cetățenii neangajați, care participă la aceleași 

cantonamente. Prevederea menține practicile în vigoare pînă în anul 2021.  

4.  Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului presupune costuri suplimentare pentru 

Ministerul Apărării. Pentru achitarea soldelor majorate pentru militari în termen și 



studenți militari în anul 2023 sunt necesare 12,5 ml lei suplimentar. Proiectul a 

fost coordonat cu Ministerul Finanțelor iar mijloacele financiare sunt prevăzute în 

proiectul bugetului pentru anul 2023. La moment, militari în termen în cadrul 

contingentului Forțelor de menținere a păcii din Zona de securitate nu sunt.   

Achitarea indemnizațiilor și soldelor lunare pentru rezerviștii chemați la 

cantonamente se face limita alocațiilor aprobate pentru desfășurarea exercițiilor de 

mobilizare, care se efectuează anual din contul bugetului structurii militare, prin 

utilizarea economiilor proprii sau re-prioretizarea cheltuielilor. Fiecare exercițiu 

de mobilizare se aprobă prin Hotărîre de Guvern cu indicarea cheltuielilor și al 

sursei de finanțare (bugetul Ministerului Apărării). Amploarea exercițiilor de 

mobilizare (numărul de cetățeni sau de tehnică antrenată) este mereu corelată de 

posibilitățile bugetului Ministerului Apărării. Astfel, surse financiare suplimentare 

pentru implementarea acestor prevederi nu vor fi solicitate suplimentar.  

5.  Modul de încorporare al  actului în cadrul normativ în vigoare 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre nu va fi 

necesară modificarea altor acte normative.  

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul va fi plasat pentru consultărilor publice în scopul respectării 

prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și, 

respectiv, plasat pe pagina oficială a Ministerului Apărării www.army.md, la 

compartimentul Transparența decizională, rubrica Anunțurile privind organizarea 

consultărilor publice și pe www.particip.gov.md. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

Informația privind rezultatele expertizei anticorupție va fi inclusă după 

recepționarea raportului de expertiză anticorupție. 

8. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu 

legislația UE, exceptându-se astfel de la efectuarea expertizei de compatibilitate. 

9. Constatările expertizei juridice 

Proiectul va fi definitivat și redactat conform recomandărilor expertizei juridice 

prezentate. 
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