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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E nr.____ 

din _____________________ 

Chişinău 

 

 

Pentru modificarea Regulamentului 

cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006 

 

 

În temeiul art. 26 alin. (2) al Legii nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,  

nr. 137-138, art. 1054), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1026), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 
 

1) la punctul 17 litera d), textul „art. 28 alin. (11) al Legii cu privire la statutul 

militarilor” se substituie cu textul „art. 26 alin. (2) al Legii nr. 1245/2002 cu privire la 

pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”; 
 

2) punctul 29: 

a) alineatele doi şi trei vor avea următorul cuprins: 

„În scopul completării Forţelor Armate cu cetăţeni care posedă specialităţi 

deficitare, la decizia conducătorului structurii militare, vîrsta-limită de încadrare în 

serviciul militar prin contract poate fi majorată, dar nu trebuie să depăşească vîrsta-

limită de aflare în serviciul militar prin contract, stabilită pentru categoria respectivă de 

militari. Această procedură poate fi aplicată o singură dată pe durata îndeplinirii 

serviciului militar. 

Lista funcţiilor militare cu specialităţi deficitare se stabileşte anual prin ordinul 

conducătorului structurii militare, fiind revizuită (actualizată) la finele anului în curs 

pentru anul viitor, pînă la data 25 decembrie, în modul stabilit de conducătorul structurii 

militare, reieşind din situaţia privind completarea funcţiilor militare pentru anul curent.”; 



b) se completează cu alineatul patru cu următorul cuprins: 

„Se consideră funcţie militară cu specialitate deficitară dacă aceasta corespunde 

cel puţin unuia din următoarele criterii: 

a) studiile (instruirea) la specialitatea respectivă nu se realizează în instituţiile de 

învăţămînt din Republica Moldova şi se desfăşoară doar peste hotarele ţării sau persistă 

o insuficienţă de cadre militare pregătite în cadrul instituţiilor de învăţămînt în domeniul 

milităriei din ţară comparativ cu necesităţile de completare a structurilor militare; 

b) pe lîngă studiile (instruirea) de bază este necesară o calificare profesională 

suplimentară; 

c) presupune îndeplinirea serviciului militar în condiţii nocive sau în zone cu 

pericol sporit pentru viaţă şi sănătate; 

d) cel puţin 25% din numărul total de funcţii militare din cadrul structurii militare, 

care prevăd specialitatea respectivă, au fost vacante în decursul ultimului an sau în 

ultimele şase luni s-a înregistrat o creştere considerabilă a numărului de militari care 

posedă specialitatea respectivă, eliberaţi din serviciul militar, ceea ce afectează 

capacitatea de luptă a structurii militare; 

e) persistă un deficit de specialişti, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. a)-d), dar care 

sunt necesari pentru asigurarea capacităţii de luptă a structurii militare şi realizării 

eficiente a sarcinilor şi misiunilor acesteia.”; 
 

3) la punctul 81, alineatul doi se completează la final cu textul „ , cu excepţia 

cazurilor de încadrare în serviciul militar prin contract a cetăţenilor care posedă 

specialităţi deficitare”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

PRIM-MINISTRU      Ion CHICU 
 

 

Contrasemnează: 
 

Ministrul apărării       Alexandru PÎNZARI 
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