
 

Cu privire la modificarea  

unor hotărâri ale Guvernului 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în 

Forțele Armate, aprobat prin Hotărârea 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 7¹ și 7² se expune în următoarea redacție: 

7
1
. Militarii în termen beneficiază de soldă bănească în mărime de 500 de 

lei. 

Militarilor în termen, încorporaţi în contingentul militar de asigurare a 

regimului de încetare a focului în zona de securitate, solda bănească li se stabilește 

în mărime de 600 de lei, indiferent de funcţia deţinută în contingent. 

Militarilor în termen, militarilor cu termen redus, studenților din cadrul 

instituțiilor de învățămînt din domeniul milităriei, numiţi prin ordin în funcţii de 

conducere, în ordinea de bătaie pentru instrucţie, pentru perioada de exercitare a 

acestor funcţii li se majorează solda bănească după cum urmează: 

- cu 10% – celor care exercită funcţiile comandantului de grupă; 

- cu 15% – celor care exercită funcţiile locţiitorului comandantului de 

pluton. 

Militarilor în termen eliberaţi din serviciu militar (inclusiv până la 

expirarea termenului stabilit) li se plăteşte o indemnizaţie unică de eliberare în 
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mărime de trei solde bănești, iar dacă aceştia fac parte din rândurile copiilor orfani 

sau rămaşi fără tutela părinţilor – în mărime de cinci solde bănești. 

7
2
. Rezerviştii chemaţi la cantonamente beneficiază de o indemnizaţie 

lunară în următoarele mărimi: 

ofiţerilor superiori – 500 de lei; 

ofiţerilor inferiori – 500 de lei; 

sergenţilor – 500 de lei; 

soldaţilor – 500 de lei. 

Rezerviștilor chemați în procesul de pregătire de mobilizare sau la 

mobilizare şi cetăţenilor încorporaţi pentru pregătire militară obligatorie li se 

păstrează locul de muncă şi salariul mediu conform funcţiei, dar nu mai mic decât 

salariul minim pe țară. 

Persoanelor, care pînă a fi chemate la cantonamente nu au fost angajate, li 

se plăteşte pentru această perioadă, din contul mijloacelor ministerelor respective 

prevăzute în bugetul de stat, o indemnizaţie, reieşind din salariul minim pe ţară. 

 

2. Tabelul din Anexa nr.1¹ la Hotărârea Guvernului nr.1009/2006 cu privire 

la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru 

studenţii din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic 

secundar şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1092), cu modificările 

ulterioare, va avea următorul cuprins: 

„Soldele lunare pentru elevii şi studenţii instituţiilor de 

învăţământ din domeniul milităriei şi ordinii publice 

Categoria beneficiarilor soldelor lunare Mărimea soldei lunare 

Elevi din instituţiile de învăţământ profesional 

tehnic 

160 lei 

Studenți din instituţiile de învăţământ superior  500 lei” 
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