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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E nr.____ 
din _____________________ 

Chişinău 
 
 

Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 182/2018 
cu privire la legitimațiile veteranilor de război 

 
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

Hotărîrea Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 68-76, art. 213), se modifică după 
cum urmează: 

1) punctul 3: 
a) la subpunctul 1), cifra „2020” se substituie cu cifra „2021”; 
b) la subpunctul 3), cifra „2021” se substituie cu cifra „2022”; 
c) se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins: 
„6) în cazul în care după expirarea perioadei indicate la subpunctul 1) din 

prezentul punct vor parveni cereri privind conferirea (reconfirmarea) statutului de 
veteran de război, Comisia interdepartamentală pentru asigurarea schimbării și eliberării 
legitimației de veteran de război și comisii interne pentru examinarea cererilor 
solicitanţilor legitimației de veteran de război se vor convoca la necesitate, în funcție de 
numărul cererilor parvenite, la decizia președinților acestora.”; 

2) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins: 
„61. Ministerul Afacerilor Interne: 
1) va constitui, la necesitate, comisii pe lîngă inspectoratele de poliţie teritoriale 

din zona acţiunilor de luptă, în scopul examinării și stabilirii documentelor confirmative 
a voluntarilor, care au executat misiuni coordonate de către acestea, pe poziţiile de luptă 
ori misiuni speciale în scopul asigurării eficienței acțiunilor de luptă pentru apărarea 
integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova; 

2) va aproba, în modul stabilit, regulamentele de organizare și funcționare ale 
comisiilor menționate în subpunctul 1) din prezentul punct. 

Deciziile comisiilor se vor examina și aproba, ulterior, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului cu privire la modul de atribuire a statutului de veteran de 
război și de eliberare a legitimațiilor veteranilor de război.”; 



3) Anexa nr. 2 (Regulamentul cu privire la modul de atribuire a statutului de 
veteran de război și de eliberare a legitimațiilor veteranilor de război) se completează cu 
punctele 211 și 301 – 303 cu următorul cuprins: 

„211. În cazurile în care, din diferite motive obiective, persoanele nu posedă 
livretul militar cu înscrierile efectuate de comandanţii unităţilor militare aflate pe 
poziţiile de luptă sau nu este posibilă eliberarea certificatului din instituţia de arhivă 
datorită inexistenţei sau distrugerii arhivei, confirmată în scris de către autoritățile 
competente, examinarea cererilor se efectuează cu anexarea a cel puțin unuia din 
următoarele documente: 

1) înscrierile efectuate în anul 1992 în livretul militar cu privire la participarea la 
acțiuni militare, confirmate prin semnătura şi ştampila organelor administrativ-militare 
care funcționau în perioada respectivă; 

2) extrasele din procesele-verbale ale Comisiei de stat, instituită în scopul 
verificării listelor participanţilor la acţiunile armate pentru apărarea integrităţii şi 
independenţei Republicii Moldova (1991-1992), prin Dispoziţia Guvernului Republicii 
Moldova nr. 565/1995, cu modificările ulterioare; 

3) înscrierile în livretul militar: ,,La cantonament” și ,,Военные сборы”; 
4) extrasele din ordinele de zi ale comandanților unităților militare și structurilor 

speciale aflate pe pozițiile de luptă; 
5) copia certificatului bănesc sau extrasele din listele de plată a salariului; 
6) extrasele din listele de distribuire a armamentului și munițiilor; 
7) extrasele din ordinele întreprinderilor sau instituţiilor publice prin care se 

confirmă detașarea persoanelor în unităţile militare sau structurile speciale aflate pe 
poziţii de luptă, în scopul participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii 
teritoriale şi independenţei Republicii Moldova. 

301. În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării legitimaţiei, titularul acesteia 
informează imediat, în scris, despre aceasta organul administrativ-militar teritorial în 
evidenţă căruia se află. 

302. Titularul legitimaţiei asigură publicarea în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova a avizului privind anularea legitimaţiei pierdute, sustrase sau deteriorate, cu 
prezentarea în adresa organului administrativ-militar central a confirmării privind 
publicarea avizului. 

303
. Perfectarea altei legitimaţii în schimbul celei pierdute, sustrase sau deteriorate 

se efectuează după publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 
contul titularului legitimației, în modul stabilit de Ministerul Apărării.”.  

 
 
PRIM-MINISTRU      Ion CHICU 
 
Contrasemnează: 
 

Ministrul apărării       Victor Gaiciuc 
 

Ministrul afacerilor interne     Pavel Voicu 
 

Ministrul finanţelor      Sergiu Pușcuța 


