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      DECIZIE nr.1-9 

        

din 29 martie  2019 
Cu privire la activităţile de încorporare a recruţilor  

cu anul naşterii 1992-2001 în serviciul militar în termen,  

cu termen redus şi serviciul civil în aprilie - iulie 2019    

 

 În temeiul articolului 43, aliniatul (2) al Legii privind Administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, capitolului V al Legii Republicii Moldova nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 ,,Cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei’’, Legii nr. 156-XVI din 06 iulie 2007 ,,Cu 

privire la organizarea serviciul civil”, Hotărârea Guvernului nr. 77 din 31 ianuarie 2001 ,,Pentru 

aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul limită al organelor 

administrativ-militare’’, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005, Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în 

cel cu termen redus” şi întru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova „Cu privire 

la eliberarea din serviciul militar în termen şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului 

militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu 

termen redus, în aprilie - iulie 2019, Consiliul raional DECIDE: 

 1.Se aprobă orarul de activitate a punctului de încorporare (anexa nr. 4), pentru încorporarea 

recruţilor prin efectuarea controlului medico - militar  

2. Se propune Directorului IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti, domnului V.Palii: 

2.1 să organizeze asigurarea cu reactivele necesare, cabinetele de radiografie pulmonară, 

laboratoarele şi cabinetul diagnostic funcţional etc.: 

2.2 să repartizeze pentru efectuarea examenului medical în componenţa comisiei medico-

militare de bază şi de rezervă următorii medici-specialişti: 

- medic-terapeut;   - medic-chirurg; 

- medic-oftalmolog;  - medic-otorinolaringolog; 

- medic-neurolog;                    - medic dermatolog;  

- 4 asistente medicale: 

- la  medicul terapeut;              - o asistentă medicală; 

- la medicul otorinolaringolog; - o asistentă medicală; 

- la medicul oftalmolog  - o asistentă medicală 

    - o asistentă medicală pentru scrierea registrului de procese-verbale al şedinţelor comisiei 

medico-militare. 

2.3 Pentru perioada încorporării de rezervat în spitalul 10 paturi în scopul tratării şi investigaţiilor 

adăugătoare ale recruţilor în condiţii de staţionar 

3 Se propune Directorului IMSP Centrul de Sănătate Şoldăneşti, domnului C.Balanici, să 

repartizeze pentru efectuarea examenului medical în componenţa comisiei medico-militare 

medicul - psihiatru, ca specialişt de bază şi de rezervă. 

- să organizeze trecerea ECG, analiza sângelui şi a urinei conform graficului stabilit pentru 

recruţii prezentaţi conform graficului stabilit. 

-medicii specialişti să fie asiguraţi cu inventarul medical necesar şi medicamente după 

necesitate. 

4. Se stabileşte ziua de lucru a medicilor specialişti şi lucrătorilor tehnici la sectorul de 

încorporare de la 10.00 până la 16.00. 
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5. Se propune Şefului Direcţiei Învăţămînt, dlui N.Mîndru, să detaşeze specialistul psiholog 

întru a activa în incinta secţiei administrativ-militare care intră în componeneţa comisiei de 

recrutare - încorporare  

6. Se atenţionează primarii întru realizarea în teritoriu a prevederilor art. 44, p. 2 al Legii 

Republicii Moldova nr. 1245-XV din 18.07.2002, prin efectuarea încorporării cetăţenilor la 

serviciul militar în termen conform sarcinii stabilite (Anexa nr. 3) şi desfăşurarea sărbătoarei „Zilei 

recrutului” (Anexa 7) 

7. Secţia administrativ-militară, în comun cu organele publice locale, să organizeze studierea 

recruţilor la domiciliu care urmează a fi încorporaţi în Forţele Armate a  Republicii Moldova, luna 

aprilie - iulie 2019.”(Anexa nr. 6). 

8. Se instituie grupul special pentru căutarea şi examinarea recruţilor, întru respectarea 

regulilor de evidenţă militară şi reţinerea persoanelor care se eschivează de a se prezenta la comisia 

medico - militară şi de recrutare-încorporare (Anexa nr. 5). 

9. Se recomandă Inspectoratului raional de Poliţie Şoldăneşti locotenent - colonel de poliţie  

V.Pîrău, să acorde ajutor organelor publice locale, Secţiei administrativ - militare Şoldăneşti la 

efectuarea încorporării în serviciul militar în termen, la executarea controlului asupra respectării de 

către cetăţeni a regulilor de evidenţă militară, la identificarea, reţinerea şi prezentarea la secţia 

administrativ -militară Şoldăneşti a recruţilor care încalcă legislaţia în vigoare. 

10. Şeful secţiei administrativ - militare Şoldăneşti v-a informa preşedintele raionului 

săptămânal despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor de încorporare în serviciul militar în 

termen, cu termen redus şi serviciul civil în aprilie - iulie 2019.  

11.Asigurarea executării prezentei Decizii revine pe seama vicepreşedintelui raionului,  

dna N. Florea. 

 

          

Preşedintele  şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                              L.Vidraşco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3  

SARCINA 

de încorporare în Forţele Armate ale Republicii Moldova 

aprilie - iulie 2019, pentru primăriile raionului Şoldăneşti 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea primăriei Se află la evidenţă Sarcina de încorporare Notă 

1.  Şoldăneşti 282 7  

2.  Cotiujenii Mari 152 4  

3.  Pohoarna 87 2  

4.  Cobîlnea 107 3  

5.  Răspopeni 141 4  

6.  Găuzeni 89 2  

7.  Chipeşca 73 3  

8.  Vadul-Raşcov 91 3  

9.  Climăuţii de Jos 50 2  

10.  Olişcani 113 4  

11.  Sămăşcani 77 3  

12.  Dobruşa 63 2  

13.  Alcedar 67 2  

14.  Poiana 51 1  

15.  Cuşmirca 110 3  

16.  Hlingeni 40 1  

17.  Şestaci 61 2  

18.  Mihuleni 26 1  

19.  Parcani 30 1  

20.  Şipca 29 1  

21.  Rogojeni 32 1  

22.  Salcia 57 2  

23.  Fuzăuca 25 1  

 

Anexa nr. 4  

 

ORARUL                                                                                                     

de lucru al punctului de încorporare în aprilie - iulie 2019 al raionului Şoldăneşti 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea măsurilor 

Timpul 

îndeplinirii 
Responsabil Notă 

1. 

Întâlnirea recruţilor prezentaţi la 

comisia medico-militară şi de 

recrutare-încorporare 

08.00-08.10 

Specialist-coordonator în domeniul 

educaţiei 

militaro-patriotice  

 

2. 
Studierea recruţilor şi precizarea 

datelor din dosarele personale. 
08.10-09.00 

Specialist în 

domeniul încorporării  

 

3. 
Lucrul educativ 

militaro-patriotic 
09.00-10.30 

Specialist-coordonator în domeniul 

educaţiei 

militaro-patriotice  

 

4. Controlul medico-militar 10.00-16.00 Medicii-specialişti  

5. Întrerupere la prânz 13.00-14.00   

6. 
Şedinţa comisiei de 

recrutare-încorporare 
13.00-16.00 

Preşedintele comisiei 

Locţiitorul preşedintelui comisiei 

 



7. 

Analiza lucrului comisiilor 

medico-militare şi de 

recrutare-încorporare 

16.00-16.30 

Preşedintele 

comisiei medico-militare 

Preşedintele comisiei 

de recrutare-încorporare 

 

8. 

Pregătirea dosarelor personale ale 

recruţilor pentru ziua următoare de 

lucru 

16.30-17.00 
Specialist în 

domeniul încorporării  

 

Anexa nr. 5  

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a grupului special pentru căutarea recruţilor care nu s-au prezentat la sectorul de încorporare 

 

- Reprezentantul  Secţiei administrativ-militare Şoldăneşti;  

 

- Reprezentantul Inspectoratului de poliţie al raionului Şoldăneşti; 

 

- Persoana responsabilă de evidenţa militară din primării; 

Anexa nr. 6  

GRAFICUL 

de studiere a recruţilor cu a. n. 1992-2001 meniţi încorporării 

în FA RM în  aprilie – iulie 2019 pe raionul Şoldăneşti 

N 

D/r 
Primăria 

Ruta de 

deplasare 
Km. Data studierii 

Persoane 

responsabile 
Nota 

1. 

2. 

Alcedari 

Poiana 

Şoldăneşti- 

Alcedar-Poiana-Şoldăneşti. 

 

40 

 

19.02.2019 

lt.maj M.Timofti 

A. Vişniovîi 

 

3. 

4. 

Glinjeni 

Mihuleni 

Şoldăneşti- Mihuleni-

Glinjeni-Şoldăneşti. 

 

20 21.02.2019 A. Vişniovîi 
 

5. 

6. 

Cuşmirca 

Şestaci 

Şoldăneşti- Şestaci-Cuşmirca-

Şoldăneşti. 

 

30 25.02.2019 

lt.maj M.Timofti 

funcţionarul  

A. Vişniovîi 

 

7. Parcani Şoldăneşti-ParcaniŞoldăneşti- 
12 

 
25.02.2019 

F. Brînză  

8. Şipca 
Şoldăneşti- 

Şipca-Şoldăneşti. 

 

15 

 

21.02.2019 

lt.maj M.Timofti 

F. Brînza 

 

9. 

10. 

Rogojeni 

Pohoarna 

Şoldăneşti- Pohoarna-

Rogojeni-Şoldăneşti. 

 

100 
26.02.2019 

lt.maj M.Timofti 

A. Vişniovîi  

 

11. 

 

 

Cotiujenii-

Mari 

 

Şoldăneşti-Cotiujeni-   

Şoldăneşti. 
70 27.02.2019 

lt.maj M.Timofti 

A. Vişniovîi  

 

12. 
Receşti -

Dobruşa 

Şoldăneşti-Dobruşa-

Şoldăneşti. 

 

50 
28.02.2019 

lt.maj M.Timofti  

A. Vişniovîi  

 

13. 

14. 

15. 

Găuzeni 

Răspopeni 

Chipeşca 

Şoldăneşti- Chipeşca-

Răspopeni- Găuzeni- 

Şoldăneşti- 

 

70 
01.03.2019 

lt.maj M.Timofti 

A. Vişniovîi 

 

16. 
Salcia 

 
Şoldăneşti- Salcia-Şoldăneşti. 

 

60 
21.02.2019 

lt.maj M.Timofti  

F. Brînza  

 

17. 

18. 

 

Vadul-Raşcov 

Climăuţi 

Şoldăneşti-Vadul-Raşcov-

Climăuţi-Şoldăneşti. 

 

 

70 

04.03.2019 
lt.maj M.Timofti 

A. Vişniovîi 

 

19. 

20. 

Fuzăuca 

Samaşcani 

Şoldăneşti-Samaşcani-

Fuzăuca-Şoldăneşti. 

 

35 
07.03.2019 

lt.maj M.Timofti 

A. Vişniovîi 

 



21. Olişcani 
Şoldăneşti-Olişcani-

Şoldăneşti 

 

20 
07.03.2019 

F. Brînza 

 

 

22. Cobîlnea 
Şoldăneşti-Cobîlnea-

Şoldăneşti. 
30 05.03.2019 

lt.maj M.Timofti 

A. Vişniovîi  

 

23. Şoldăneşti Şoldăneşti. 

 

19.02.2019 

lt.maj M.Timofti 

A. Vişniovîi  

F. Brînza 

 

  TOTAL: 622 km    

 

 

Anexa nr. 7  

GRAFICUL 

de desfăşurare a sărbătorii „ Ziua recrutului ” primăvara anului 2019  

în primăriile raionului Şoldăneşti   

Nr. 

d/o 
Primăria Data petrecerii Notă 

1.  Şoldăneşti 12 mai 2019  

2.  Cotiujenii Mari 12 mai 2019  

3.  Pohoarna 12 mai 2019  

4.  Cobîlnea 12 mai 2019  

5.  Răspopeni 12 mai 2019  

6.  Găuzeni 12 mai 2019  

7.  Chipeşca 12 mai 2019  

8.  Vadul-Raşcov 12 mai 2019  

9.  Climăuţii de Jos 12 mai 2019  

10.  Olişcani 12 mai 2019  

11.  Sămăşcani 12 mai 2019  

12.  Dobruşa 12 mai 2019  

13.  Alcedar 12 mai 2019  

14.  Poiana 12 mai 2019  

15.  Cuşmirca 12 mai 2019  

16.  Hlingeni 12 mai 2019  

17.  Şestaci 12 mai 2019  

18.  Mihuleni 12 mai 2019  

19.  Parcani 12 mai 2019  

20.  Şipca 12 mai 2019  

21.  Rogojeni 12 mai 2019  

22.  Salcia 12 mai 2019  

23.  Fuzăuca 12 mai 2019  

 

Şef Secţie administrativ-militară (l.d.p Şoldăneşti) 

 

locotenent - major                            Maria TIMOFTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativă 

la proiectul de decizie ,Cu privire la activităţile de încorporare a recruţilor cu anul naşterii 

1992-2001 în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil în aprilie - iulie 2019 

 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului: Centrul Militar 

Teritorial Orhei, Secţia administrativ-militară Şoldăneşti. 

 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului: Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate 

cu art. 28 și art. 29 al Legii nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 

Patriei, Legii nr. 156/ 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 77/2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea 

administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare”, Hotărîrii Guvernului 

Republicii Moldova nr. 864/2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea 

cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”. Finalitățile urmărite prin 

adoptarea actului respectiv constau în încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus 

şi serviciul civil în primăvara-vara anul 2019 și a rezerviștilor în caz de mobilizare, precum și 

aprobarea sarcinii de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruților din primăriile raionului 

în perioada aprilie– iulie 2019. 

 

 3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi: Principala prevedere a 

proiectului de decizie Cu privire la activităţile de încorporare a recruţilor cu anul naşterii 1992-

2001 în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil în aprilie - iulie 2019 este 

organizarea încorporării în serviciul militar. Totodată, conform art. 44 din Legea nr. 1245/2002 cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, în prezentul proiect de decizie sunt 

enumerate obligațiile autorităților publice și instituțiilor publice în procesul de organizare și trecere 

în evidenţa militară a recruților.  

 

4. Fundamentarea economico-financiară: Implementarea proiectului de decizie ,, Cu privire la 

activităţile de încorporare a recruţilor cu anul naşterii 1992-2001 în serviciul militar în termen, cu 

termen redus şi serviciul civil în aprilie - iulie 2019,   nu va suporta cheltuieli suplimentare din 

bugetul raionului. 

 5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: Proiectul se încorporează în 

sistemul actelor normative și nu necesită abrogarea altor decizii ale Consiliului raional. 

 

 6. Avizarea și consultarea publică a proiectului: În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei ,, Cu privire la activităţile 

de încorporare a recruţilor cu anul naşterii 1992-2001 în serviciul militar în termen, cu termen 

redus şi serviciul civil în aprilie - iulie 2019,  a fost avizat de către vicepreședintele raionului, 

Centrul Militar Teritorial Orhei, specialistul principal în probleme juridice,  secretarul Consiliului 

raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional 

www.soldanesti.md,  la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice. 

 

7. Consultările expertizei juridice: În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele 

normative, proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal în 

probleme juridice  din Aparatul preşedintelui 
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