
Propunerile Ministerului Apărării 
la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului (PAG) 

pentru anii 2021-2022  
  

 
VI. POLITICI SECTORIALE 

SECURITATE ȘI APĂRARE 

Indicatori de produs/rezultat 2021-2022:  
Pachetul social al militarilor îmbunătățit cu cel puțin 30% comparativ cu 

anul 2020. Deficiențele privind modul de salarizare a militarilor înlăturate. 
Două documente de politici în domeniul apărării revizuite și aprobate. 

Sistemul corpului de soldați, sergenți și subofițeri revizuit și aprobat. Un 

contingent militar detașat în misiune internațională sub egida ONU. 

Un parteneriat public-privat de creare a fondului locativ pentru militarii Armatei 
Naționale inițiat. Programul de Dezvoltare Profesională în domeniul securității și 
apărării lansat la nivel național. Registrul de stat al resurselor de apărare creat.   

A.OBIECTIVE IMEDIATE  
Indicatori de rezultat: 

Structura organizațională a Ministerului Apărării revizuită. 
 

Componenta nominală a unităților militare din structura generală a Armatei Naţionale şi a instituţiilor 

Ministerului Apărării revizuită. Cadrul normativ cu privire la realizarea achizițiilor majore ajustat și aprobat. 
 

Cadrul de cooperare în domeniul învăţământului militar cu Ministerul Apărării Naţionale din România ajustat și aprobat. 
 

Cadrul normativ în vederea stabilirii înlesnirilor și garanțiilor subiecților pasibili asigurării obligatorii de stat a vieții și sănătății revizuit și aprobat. 
 

Proiecte de acte normative   
1. Reformarea 

și modernizarea 

sectorului de 

apărare și 

securitate 

reieșind din 

interesele 

  
 

1.1 Revizuirea cadrului normativ cu Decembrie 2021 Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 
privire la organizarea și funcționarea  aprobată Apărării 134/2018, acț. 2.2.1 

structurilor organizaționale ale       

Ministerului Apărării   în vederea    Hotărîre de Guvern 

eficientizării funcționalității sistemului    nr.961/2018, acț. 1.1.2.1, 
de apărare.      1.1.2.2    
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Obiective Acțiuni Termen de realizare 
Indicatori de Instituția 

Referințe  

monitorizare responsabilă  

    
 



naționale ale  
Republicii  
Moldova și a  
noilor provocări  
la adresa  
securității  
naționale,  
regionale și  
globale  
 

2.Dezvoltarea 2.1 Armonizarea cadrului normativ în Decembrie 2021 Proiect Hotărîre de Ministerul Hotărîre de Parlament 
capabilităților vederea  ajustării componenței  Parlament aprobat Apărării 134/2018, acț. 2.2.1, 
militare și nominale  a  unităților  militare  din  de Guvern şi remis  2.2.2, 2.5.2, 2.1.2 

creşterea structura generală a Armatei Naţionale  Parlamentului      

capacităţii şi a instituţiilor Ministerului Apărării    Lege 345/2003 Art. 24 , 
operaţionale la prevederile documentelor de politici    alin.2  lit(b),  art.  25 

necesare și de planificare a apărării naționale.    alin(2), lit (b), p. 3 

asigurării apărării 2.2 Revizuirea cadrului normativ cu Decembrie 2021 Proiect de lege Ministerul Hotărîre de Parlament 

naționale privire la realizarea achizițiilor majore  aprobat de Guvern şi Apărării 134/2018, acț. 2.1.1, 
 (strategice) executate de Ministerul  remis Parlamentului  2.2.3    

 Apărării  în  beneficiul  statului  cu        

 scopul facilitării   și eficientizării    Hotărîre de  Guvern 

 procedurii, termenelor și a obligațiilor    nr.961/2018, acț. 1.1.3.6, 
 de taxe și proceduri vamale.     1.1.7.1    

6.Consolidarea 6.1  Elaborarea  și  aprobarea  actului Decembrie 2021 Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 
parteneriatelor normativ  cu  privire  la  cadrul  de  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.12.4, 
bilaterale și cooperare în domeniul învăţământului    2.13.1    

multilaterale în militar cu Ministerul Apărării        

domeniul apărării Naţionale a României.      Hotărîre de  Guvern 

și securității         nr.961/2018 acț. 1.1.10.3 

naționale cu             

partenerii             

strategici ai             

Republicii             

              



Moldova                

7.Contribuirea la 7.1  Lansarea  la  nivel național a Decembrie 2021 Act normativ Ministerul Hotărîre de Parlament 
Politica de Programului  de  Dezvoltare  aprobat Apărării nr. 134/2018, acț. 
Securitate și Profesională în domeniul securității și    2.11.3,2.12.1, 2.12.3, 
Apărare Comună apărării destinat personalului civil din    2.1.5, 2.4    

a Uniunii instituțiile statului cu suportul         

Europene și partenerilor externi  în cadrul    Hotărîre de Guvern 

continuarea Inițiativei de Consolidare a    nr.961/2018, acț. 1.2.3 

cooperării cu Capacităților de Apărare (DCBI).          

Alianța Nord-                

Atlantică în                

cadrul Planului                

Individual de                

Acțiuni al                

Parteneriatului                

(IPAP), Inițiativei                

de Consolidare a                

Capacităților de                

Apărare (DCBI)                

și altor programe                

benefice pentru                

modernizarea                

sectorului de                

apărare a                

Republicii                

Moldova                

11.Intensificarea 1.1 Elaborarea și aprobarea proiectelor Decembrie 2021 Proiect de Hotărîre Ministerul Hotărîre de Parlament 
contribuției de acte normative în vederea aprobării  de Parlament Apărării nr. 134/2018, pct. 49; 
Armatei detașării unui contingent al Armatei  aprobat de Guvern și  acț. 2.11.1   

Naționale la Naționale în cadrul  misiunii  remis Parlamentului Ministerul      

asigurarea păcii internaționale (UNIFIL) sub  egida   Afacerilor Externe Hotărîre de Guvern 

prin participarea ONU în comun cu partenerii externi.   Hotărîre de Guvern și Integrării nr.961/2018, pct. 27 sub- 
în cadrul         aprobată Europene pct. 2); acț. 2.2.1.2  

misiunilor                

internaționale          Ministerul      
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13.Ajustarea 

cadrului legal  
privind protecția  
socială a 

militarilor și 
familiilor 

acestora, a 

veteranilor  
Forțelor Armate  
și a  
participanților la  
conflictele 

militare. 
Asigurarea 

măsurilor de  
creștere a calității  
și de îmbunătățire  
a condițiilor de  
serviciu în cadrul  
sistemului de 

securitate și  
apărare națională 

 
 
 

13.1 Perfectarea cadrului normativ în Decembrie 2021 Proiect de lege 

vederea stabilirii înlesnirilor și  aprobat de Guvern şi 
garanțiilor subiecților Forțelor Armate  remis Parlamentului 
pasibili asigurării obligatorii de stat a   

vieții și sănătății.     

13.2  Ajustarea  cadrului  legal  în Decembrie 2021 Proiect de lege 

vederea uniformizării   valorii de  aprobat de Guvern şi 
referință privind salarizarea militarilor  remis Parlamentului 
cu valoare de referință în salarizare a  (concomitent cu 

altor instituții din sistemul național de  promovarea 

apărare și securitate.    proiectului Legii 
     bugetului de stat 

     pentru anul 2022) 

13.3 Revizuirea cadrului normativ în Decembrie 2021 Proiect de lege 

vederea ajustării prevederilor Legii nr.  aprobat de Guvern şi 
270/2018 privind sistemul unitar de  remis Parlamentului 
salarizare în sectorul bugetar cu scopul   

lichidării deficiențelor privind modul    
de salarizare a unor categorii de 

personal (militari).  

  
Finanțelor    

Ministerul Hotărîre de Parlament 
Apărării nr. 134/2018, acț. 2.10 

 Hotărîre de Guvern 

 nr.961/2018, acț. 1.2.7. 

Ministerul Hotărîre de Parlament 
Finanțelor nr. 134/2018, acț. 2.10 

Ministerul Hotărîre de Guvern 

Apărării nr.961/2018, acț. 1.2.7.1 
 
 
 
 

 

Ministerul Hotărîre de Parlament 
Apărării nr. 134/2018, acț. 2.10  

 Hotărîre de Guvern 

Ministerul nr.961/2018, acț. 1.2.7.1 

Finanțelor Lege 162/2005 cu 

 privire la statutul 
 militarilor, art. 32  

 Hotărîre de Guvern 

 nr.941/2006   

 Hotărîre de Guvern 

 nr.1009/2006    
B.OBIECTIVE PE TERMEN SCURT  
Indicatori de rezultat: 

Cadrul normativ cu privire la dezvoltarea corpului de soldați, sergenți și subofițeri 

revizuit și aprobat. Cadrul normativ cu privire la forțele pentru operații speciale stabilit. 
 

Actele normative cu privire la pregătirea rezervei active a Forțelor Armate revizuite și 

aprobate. Registrul de stat al resurselor de apărare instituit și operațional la nivel național. 

Cel puțin un exerciţiul de stat major cu implicarea reprezentanţilor MA, MAI, SIS desfăşurat. 
 

5 



Cadrul normativ cu privire la securitatea aeronautică și asigurarea pazei frontierei de stat revizuit 

și aprobat. Cadrul normativ cu privire la inițierea parteneriatelor publice-private aprobat. 

Funcțiile și atribuțiile Poliției Militare din cadrul Armatei Naționale stabilite și aprobate.   
    Proiecte de acte normative   

1.Reformarea și 1.1  Revizuirea  cadrului  normativ  cu Decembrie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

modernizarea privire  la  dezvoltarea  corpului  de  de modificare a Apărării nr. 134/2018, acț. 2.1 

sectorului de soldați, sergenți și subofițeri.   actelor normative   

apărare și     aprobată  Hotărîre de Guvern 

securitate       nr.961/2018, acț. 1.1.2.2, 
reieșind din       1.2 

interesele        

naționale ale        

Republicii        

Moldova și a        

noilor provocări        

la adresa        

securității        

naționale,        

regionale și        

globale        

2.Dezvoltarea 2.1  Ajustarea  cadrului  normativ  cu Noiembrie 2022 Proiect de lege Ministerul Hotărîre de Parlament 

capabilităților privire  la  forțele  pentru  operații  aprobat de Guvern şi Apărării nr. 134/2018, acț. 2.1.1, 
militare și speciale în scopul dezvoltării acestor  remis Parlamentului  2.1.2 

creşterea capabilități militare conform    Hotărîre de Guvern 

capacităţii standardelor internaționale.     nr.961/2018, acț. 1.2.6.2 

operaţionale       Decretul Președintelui 
necesare       RM nr. 1535- VIII /2020 

asigurării apărării 2.2  Aprobarea  actelor  normative  cu Iunie 2022 Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

naționale privire la pregătirea rezervei active a  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.2.4, 
 Forțelor   Armate   la   exerciții   și    2.3.2, 2.3.4 

 antrenamente de mobilizare pentru anul    Hotărîre de Guvern 

 2022.      nr.961/2018, acț. 1.2.6.2, 
       1.2.5.2 

       Lege nr.1244/2002 

 2.3 Elaborarea şi aprobarea proiectelor Octombrie 2022 Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 
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de  acte  normative  cu  privire  la  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.1.2 

uniforma militară.      Hotărîre de Guvern 

          nr.961/2018, acț. 1.1.5.2, 
          1.1.7.1 

2.4 Perfectarea și  aprobarea actelor Decembrie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărăre de Guvern nr. 
normative în vederea instituționalizării  aprobată Apărării 563/ 2019 

Registrului  de  stat  al  resurselor  de     

apărare cu  scopul îmbunătățirii   Agenția servicii Hotărîre de Parlament 

sistemului de management a resurselor   publice nr. 134/2018, acț. 2.2.4 

de apărare la nivel de Guvern.      

         Agenția de  

         guvernare  

         electronică  

         Ministerul  
         Afacerilor Interne  

         Serviciul de  
         informații și  

         securitate  

2.5 Revizuirea cadrului normativ  cu Martie 2022 Proiect de lege probat Ministerul Decretul Președintelui 
privire la aviația militară, securitatea  de Guvern şi remis Apărării Republicii Moldova 

aeronautică și asigurarea pazei  Parlamentului  nr.1535 – VIII/2020 

frontierei de stat.      Ministerul  

         Afacerilor Interne Hotărîre de Parlament 

          nr. 134/2018, acț. 2.6, 
          2.7.1  

 

Hotărîre de Guvern  
nr.961/2018, acț. 1.1.9  
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 2.6  Revizuirea  cadrului  normativ  cu Aprilie 2022 Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

 privire la stabilirea sarcinilor Armatei  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.1.2 

 Naționale privind executarea misiunii     

 de  curăţire  a  teritoriului  Republicii   Ministerul Hotărîre de Guvern 

 Moldova de obiecte explozive.    Afacerilor Interne nr.961/2018, acț. 1.1.1.2 

      Serviciul de  
      informații și  

      securitate  

 2.7  Elaborarea  proiectelor  de  acte Martie 2022 Proiect de legea Ministerul Hotărîre de Guvern 

 normative cu privire la organizarea și  probat de Guvern şi Apărării nr.961/2018, acț. 1.1.1, 
 funcționarea subunităților Poliției  remis Parlamentului  3.1.1 

 Militare din cadrul Armatei Naționale.     

    Acțiuni de reformă    

3.Consolidarea 3.1  Desfășurarea  exercițiilor  de  stat Octombrie 2022 Exerciţiul de stat Ministerul Hotărîre de Parlament 

capacităților major   cu participarea   structurilor  major cu implicarea Apărării nr.134/2018, acț. 2.4.2, 
forțelor sistemului  naţional  de  securitate  și  reprezentanţilor MA,   

sistemului apărare.    MAI, SIS desfăşurat. Ministerul Hotărîre de Guvern 

național de      Afacerilor Interne nr.961/2018, acț. 1.2.5, 
apărare în       2.1.3.2, 2.2.2.1 

gestionarea      Serviciul de  

situațiilor de      informaţii şi  

criză, dezvoltarea      securitate  

și perfecționarea        

interacțiunii și        

cooperării dintre        

ele        

   Proiecte de documente de politici publice   

4.Ajustarea 4.1 Revizuirea Strategiei Naționale de 6 luni de la aprobarea Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

documentelor de Apărare  în  vederea  actualizării  și Strategiei Securității privind hotărîre de Apărării nr.134/2018, acț. 2.4, 2.5 

politici în ajustării politicii de apărare a statului la Naționale
1
 Parlament aprobată și   

domeniul noile riscuri, amenințări și provocări la  remisă Parlamentului APC-urile cu Lege nr.345/2003, 

securității și securitatea națională.    atribuții în Capitolul IV, art.36
5

  
 
1 În conformitate cu prevederile Legii 345/2003 cu privire la Apărarea Națională, termenii de aprobare a documentelor de politici în domeniul apărării, subsecvente 
Strategie Securității Naționale (SSN), vor fi direct dependenți de data aprobării SSN și pot depăși termenii indicați în planul dat.
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apărării naționale       domeniul apărării  
 

pentru a face față 4.2  Revizuirea  Strategiei  Militare  în 6 luni de la aprobarea Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 
 

noilor amenințări vederea actualizării și ajustării politicii Strategiei Naționale de aprobată Apărării nr.134/2018, acț. 2.5 
 

și provocări la de apărare a statului la noile riscuri, Apărare
1
    

 

securitatea amenințări și provocări la securitatea    Hotărîre de Guvern 
 

națională militară.       nr.961/2018, acț. 4.1, 4.2 
 

        Lege nr. 345/2003 , 
 

     
Decembrie 2022

1
 

  Capitolul IV, art.36
6

 
 

 4.3 Revizuirea Planului de dezvoltare a Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 
 

 capabilităților  militare ale  Armatei  aprobată Apărării nr.134/2018, acț. 2.5 
 

 Naționale pe termen  lung cu  scopul     
 

 actualizării  și  ajustări  acestuia  la    Decretul Președintelui 
 

 viziunile strategice prevăzute de    Republicii Moldova 
 

 documentele  de  politici  în  domeniul    nr.1535 – VIII/2020 
 

 securității și apărării.       
 

     Proiecte de acte normative   
 

5.Eficientizarea 5.1  Revizuirea  cadrului  normativ  cu Iunie 2022 Proiect de lege Ministerul Hotărîre de Parlament 
 

procesului privire la transpunerea responsabilității  aprobat de Guvern şi Apărării nr. 134/2018, acț. 2.2.1, 
 

decizional în de   securitate  militară   a   statului,  remis Parlamentului  2.7.1 
 

cadrul guvernării atribuită Ministerului Apărării, în     
 

sistemului de legislația națională      Hotărîre de Guvern 
 

securitate și        nr.961/2018, acț. 3.1, 
 

apărare națională,        1.1.1.2 
 

asigurarea         
 

transparenței         
 

decizionale și         
 

financiare a         
 

instituțiilor din         
 

sectorul de         
 

securitate și         
 

apărare         
 

6.Consolidarea 6.1 Elaborarea și aprobarea proiectului Decembrie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 
 

parteneriatelor Hotărîrii  de  Guvern  cu  privire  la  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.12.1, 
 

bilaterale și inițierea negocierilor privind instituirea    2.12.4 
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multilaterale în cadrului  bilateral  de  cooperare în    

domeniul apărării domeniul tehnico-militar cu Guvernul   Hotărîre de Guvern 

și securității Ucrainei.    nr.961/2018 acț. 1.1.10.3 

naționale cu      

partenerii      

strategici ai      

Republicii      

Moldova      

  Acțiuni de reformă    

7.Contribuirea la  Decembrie 2022 Proiectele de reformă Ministerul Hotărîre de Parlament 

Politica de   inițiate în cadrul Apărării nr. 134/2018, acț. 
Securitate și   DCBI/IPAP  2.12.3, 2.12.1, 2.11.3, 
Apărare Comună     2.11.4, 2.13.2 , 1.2.6.1, 
a Uniunii     1.2.6.2 

Europene și      

continuarea     Hotărîre de Guvern 

cooperării cu     nr.961/2018, acț. 
Alianța Nord-     1.1.4,1.1.10.2, 1.2.1.4, 
Atlantică în     1.2.3, 1.2.6.1, 1.2.6.2 

cadrul Planului      

Individual de      

Acțiuni al      

Parteneriatului      

(IPAP), Inițiativei      

de Consolidare a      

Capacităților de      

Apărare (DCBI)      

și altor programe      

benefice pentru      

modernizarea      

sectorului de      

apărare a      

Republicii      

Moldova      

9.Dezvoltarea 9.1 Dezvoltarea capacităților de Iulie 2022 Hotărâre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 
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capacităților de comunicare strategică ale Ministerului  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.8.3, 
asigurare a Apărării în scopul consolidării,    2.8.6 

securității eficientizării și asigurării unei     

informaționale, comunicări și informări transparente și     

cibernetice și de credibile a publicului.     

comunicare      

strategică      

  Proiecte de acte normative   

10.Eficientizarea 10.1 Elaborarea Programului de Decembrie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

utilizării supraveghere şi control a spaţiului  aprobată Apărării nr. 134/2018 acț. 2.6 

capacităților aerian al Republicii Moldova în     

comune regionale vederea dezvoltării actului de control al   Autoritatea Hotărîre de Guvern 

de control și spațiului aerian din punct de vedere al   Aeronautică Civilă nr.961/2018 acț. 1.1.9, 
apărare a securițății militare și apărării naționale.    1.1.9.2 

spațiului aerian      

național; 10.2 Elaborarea Programului de Decembrie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

ajustarea cadrului dezvoltare a aviaţiei (militare) a  aprobată Apărării nr. 134/2018 acț. 2.6.2 

legal privind Republicii Moldova în vederea     

controlul și dezvoltării capabilităților de aviație    Hotărîre de Guvern 

apărarea spațiului necesare îndeplinirii misiunilor civil-    nr.961/2018, acţ. 1.1.9 

aerian național militare multirol.     

 10.3 Revizuirea cadrului normativ în Septembrie 2022 Proiect de lege Ministerul Hotărîre de Parlament 

 vederea ajustării normelor legale  aprobat de Guvern și Apărării nr. 134/2018 acț. 2.6.2 

 privind controlul spațiului aerian al  remis Parlamentului   

 Republicii Moldova.   Ministerul  

    Infrastructurii şi  

    Dezvoltării  

    Regionale  

11.Intensificarea 11.1 Elaborarea și aprobarea August 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

contribuției proiectelor de acte normative privind  aprobată Apărării nr. 134/2018 , pct. 49; 
Armatei detașarea, inclusiv cu suportul    acț. 2.11.1, 2.11.2 

Naționale la partenerilor externi, a contingentului  Contingentul Armatei Ministerul  

asigurarea păcii Armatei Naționale în misiunea  Naționale (20 Afacerilor Externe Hotărîre de Guvern 

prin participarea internațională sub egida ONU  militari) este detașat și Integrării nr.961/2018 pct. 27 sub- 
în cadrul (UNIFIL).  în misiune. Europene pct. 2); acț. 2.2.1.1, 

     11  



misiunilor     2.2.1.2 

internaționale      

     Decizia Consiliului 
     Suprem de Securitate 

     nr.01-02-12 /2020. 
 11.2 Elaborarea proiectelor de acte Decembrie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

 normative în vederea creșterii  aprobată Apărării nr. 134/2018 , pct. 49; 

 contribuției Armatei Naționale cu    acț. 2.11.1, 2.11.2 

 personal militar la asigurarea păcii și   Ministerul  

 securității internaționale prin   Afacerilor Externe Hotărîre de Guvern 

 participarea la misiuni internaționale   și Integrării nr.961/2018 pct. 27 sub- 
 sub egida ONU și UE.   Europene pct. 2); acț. 2.2.1.1, 
     2.2.1.2 

    Ministerul  

    Afacerilor Interne Decizia Consiliului 
     Suprem de Securitate 

    Serviciul de nr.01-02-12/2020. 
    Informații și  

    Securitate  

13.Ajustarea 13.1 Revizuirea cadrului normativ în Octombrie 2022 Proiect de lege Ministerul Hotărîre de Parlament 

cadrului legal vederea ajustării normelor legale  aprobat de Guvern şi Apărării nr. 134/2018, acț. 2.10 

privind protecția privind rezerva Forțelor Armate,  remis Parlamentului   

socială a pregătirea cetățenilor pentru apărarea    Hotărîre de Guvern 

militarilor și patriei, răspunderea materială a    nr.961/2018, acț. 1.2.7 

familiilor militarilor și regulamentele militare.     

acestora, a 13. 2 Revizuirea cadrului normativ Iunie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

veteranilor privind asigurarea cu echipament a  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.1.2 

Forțelor Armate efectivului Armatei Naţionale pe timp     

și a de pace.    Hotărîre de Guvern 

participanților la     nr.961/2018, acț. 1.1.7.1 

conflictele 13.3 Îmbunătățirea cadrului normativ Martie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

militare. privind stimularea nivelului profesional  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.10 

Asigurarea de calificare a militarilor prin contract.     

măsurilor de     Hotărîre de Guvern 

creștere a calității     nr.961/2018, acț. 1.2.7 
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și de îmbunătățire 13.4 Revizuirea cadrului normativ Octombrie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

a condițiilor de pentru asigurarea accesului militarilor  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.10 

serviciu în cadrul prin contract la fonduri locative sau     

sistemului de garanții cu scopul beneficierii de spațiu    Hotărîre de Guvern 

securitate și locativ.    nr.961/2018, acț. 1.2.7. 
apărare națională 13.5 Revizuirea cadrului normativ în Martie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 
 vederea ajustării normelor legale pentru  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.10 

 motivarea prin indemnizații unice a     

 tinerilor specialiști la încadrarea    Hotărîre de Guvern 

 primară în serviciul militar prin    nr.961/2018, acț. 1.2.7. 
 contract.     

 13.6 Revizuirea cadrului normativ în Decembrie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

 vederea ajustării modului de alocare a  aprobată Apărării nr. 134/2018, acț. 2.10 

 compensațiilor de masă (rație     

 alimentară) pentru militarii prin    Hotărîre de Guvern 

 contract.    nr.961/2018, acț. 1.2.7. 
 13.7 Elaborarea și aprobarea Decembrie 2022 Hotărîre de Guvern Ministerul Hotărîre de Parlament 

 proiectului de act normativ cu privire la  aprobate Apărării nr. 134/2018, acț. 2.10 

 inițierea și dezvoltarea proiectelor de     

 parteneriate publice-private în vederea    Hotărîre de Guvern 

 creării fondului locativ de serviciu    nr.961/2018, acț. 1.1.4.2, 
 pentru efectivul Ministerului Apărării.    1.2.4, 1.2.7  
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