
Proiect 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E nr.____ 

din _____________________ 

Chişinău 

 

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 666/2015 

cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu raţie alimentară 

a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace 

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) al Legii nr. 162/2005 cu privire la statutul 

militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 618), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 666/2015 cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare 

cu raţie alimentară a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2015, nr. 267-273, art. 759) se modifică după cum urmează: 

1) în titlul hotărîrii, cuvintele „stabilirea cazurilor de asigurare” se substituie cu 

cuvîntul „asigurarea”; 

2) se completează cu punctele 11 și 12 cu următorul cuprins: 

„11. Pentru perioada cînd militarii prin contract nu sunt asiguraţi cu raţie 

alimentară, aceștia beneficiază lunar de compensaţie bănească, în mărime de 45 de lei 

pentru o zi de serviciu. 

12. În timpul aflării militarilor prin contract în concedii de orice tip, detașării la 

studii sau alte forme de perfecționare, dacă sunt asigurați cu hrană de către organizatori, 

detașării în misiuni și operații internaționale, pe perioada respectivă aceștia nu 

beneficiază de compensaţie bănească în schimbul rației alimentare.”; 

3) în punctul 2, după cuvintele „pe timp de pace” se completează cu cuvintele „și 

achitarea compensației bănești în schimbul rației alimentare”; 

4) în anexa la hotărîre, cuvintele „instituții de învățămînt militar”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituții de învățămînt în domeniul milităriei”, 

la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „instituții medico-militare”, la orice 

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituții medico-sanitare publice ale 

Ministerului Apărării”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

PRIM-MINISTRU      Pavel FILIP 

 

Contrasemnează: 
 

Ministrul apărării       Eugeniu Sturza 
 

Ministrul finanţelor      Ion Chicu 


