
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Programului 

de dezvoltare a fondului locativ de serviciu al Ministerului Apărării 

 

Elaborarea acestui proiect de hotărîre de Guvern este condiţionată de 

necesitatea dezvoltării fondului locativ de serviciu al Ministerului Apărării 

utilizînd terenurile disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării, 

conform lit.f) alin.(1) art.6, lit.c1) art.12 din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. 

Proiectul de hotărîre nominalizat conţine o succesiune de operaţiuni 

concrete care servesc drept instrument de implementare a politicilor,  incluzînd 

identificarea problemei, obiectivele specifice ale programului, acţiunile ce 

urmează a fi întreprinse, etapele şi termenele de implementare, responsabilii 

pentru implementare, estimarea generală a costurilor, rezultatele scontate, 

indicatorii de progres şi performanţă, procedurile de raportare şi evaluare, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.33 din 11.01.2007 „Cu 

privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de 

politici”.  

Scopul Programului constă în elucidarea şi aprecierea acţiunilor de 

constituire în Armata Naţională a unui fond locativ de serviciu şi a problemelor 

cu care se confruntă Ministerul Apărării în realizarea acestui deziderat, precum şi  

analiza situaţiei create la capitolul protecţiei sociale a militarilor şi familiilor lor, 

identificarea problemelor relevante şi a posibililor căi de soluţionare a acestora. 

Obiectivul Programului este determinarea principalelor indicatori privind: 

cadrul legal, numărul de solicitanţi şi pronosticul acestora pe termen mediu şi 

lung, salariul mediu pe Armata Naţională, dinamica variaţiei costului mediu pe 

piaţă a unui m² de suprafaţă a apartamentelor şi terenurilor, condiţiile ipotecare 

impuse de bănci, dotarea fondului locativ total pe ţară, precum şi, determinarea 

structurilor acestor categorii şi a tendinţelor de evoluţie, pentru furnizarea 

ulterioară a datelor esenţiale despre starea fondului locativ de serviciu al 

Ministerului Apărării. 

Actualmente, în Armata Naţională s-a creat o situaţie critică în ce priveşte 

asigurarea militarilor şi a membrilor familiilor lor cu spaţiu locativ. Din lipsa 

spaţiului locativ şi a alocaţiilor bugetare cu destinaţia respectivă, Ministerul 

Apărării se confruntă cu mari probleme în domeniul protecţiei sociale a 

militarilor şi membrilor familiilor lor. În virtutea modificărilor în legislaţia în 

vigoare, la moment, s-a generat problemă legată de protecţia socială a militarilor, 

constituind o discrepanţă pe acest segment. A fost exclus un mecanism fără a fi 

înlocuit cu un altul sub formă de mecanism compensator, de creditare sau altă 

formulă. 

Analizînd piaţa imobiliară, legislaţia în domeniul politicilor protecţiei 

sociale a militarilor şi membrilor familiilor lor, practica statelor vecine şi 

occidentale la acest capitol, au fost identificate cîteva variante de soluţionare 

expuse în Program. 

Programul se propune a fi implementat în trei etape: elaborarea şi 

adoptarea proiectului legii, care ar asigura ca sursele financiare obţinute de la 



comercializare să fie atribuite la sursele speciale a Ministerului Apărării;  

întreprinderea măsurilor de comercializare a terenurilor aflate în folosinţa 

Ministerului Apărării; construcţia sau/şi participarea cu cotă-parte la construcţia 

spaţiului locativ de serviciu. 

Proiectul Programului nominalizat prevede subdiviziunile/instituţiile 

responsabile pentru implementare, rezultatele scontate şi indicatorii de 

performanţă, modul de monitorizare şi evaluare a acestuia. 

Specificul Programului dat constă în faptul, că atingerea scopului pus nu 

necesită a fi alocate careva surse financiare de la bugetul de stat, totodată, 

soluţionînd la maxim posibil problema asigurării cu spaţiu locativ. 
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