
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I  Z I  ENr .  01/14 
din 16 martie 2021

cu privire la încorporarea în rîndurile Forţelor Armate 
ale Republicii M oldova şi serviciul civil

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (2) din Legea nr. 436/2002 privind administraţia publică locală;
- art. 6 alin. (1), art. 8, art. 28, art. 29 din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
- pct. 40, pct. 59, pct. 61, pct. 62, pct. 64 din Regulamentul cu privire la incorporarea 

cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 864/2005;

- pct. 16 din Regulamentul cu privire la expertizarea medico-militară în Forţele Armate 
ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897/2003;

- pct. 23 lit. h) din Regulamentul privind activitatea administrativ-militară şi efectivul 
limită al organilor administrativ - militare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
77/2001;

- Hotărîrea Guvernului nr. 865/2008 privind unele măsuri de executare a Legii 
nr. 156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă);

- Legea nr. 156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă).

Pentru buna organizare şi desfăşurare a incorporării în rîndurile Forţelor Armate ale 
Republicii Moldova în perioada martie 2021- iulie 2021, a recruţilor născuţi în anii 1994- 
2003, Consiliu raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se aprobă Sarcina de incorporare în luna martie 2021- iulie 2021 pe primăriile 
raionului Cimişlia, prezentată de dl Gheorghe Dones, şeful secţiei administrativ-militare 
(l.d.p.Cimişlia) a Centrului militar teritorial Flînceşti (anexa nr. 1).

2. Secţia administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia) a Centrului militar teritorial Hînceşti, 
în perioada de pregătire pentru încorporare şi de trecere a comisiei medico-militare, în 
scopul asigurării desfăşurării la nivelul adecvat a încorporării cetăţenilor în serviciul 
militar:

a) va verifica evidenţa militară a resurselor de încorporare conform Graficului de 
veriticare a resurselor de încorporare (deplăsări în primării) în luna martie 2021 -  iulie 
2021, din raionul Cimişlia, pe primării (anexa nr.2);

b) va studia dosarele personale ale recruţilor şi documentele parvenite de la instituţii 
publice din teritoriu referitor la anumite categorii de recruţi;

c) va selecta recruţii pentru îndeplinirea serviciului militar şi pentru repartizarea lor 
pe genuri de arme şi componente ale Forţelor Armate în conformitate cu rezultatele 
studierii complexe a situaţiei şi a calităţilor personale ale recruţilor în cadrul recrutării şi 
va intocmi listele nominale ale recruţilor pasibili de încorporare;



d) va întocmi listele nominale ale recruţilor pasibil de încorporare, le va pregăti pentru 
examinare şi va înainta propunerile, în cadrul comisiei de recrutare-încorporare, privind 
selectarea recruţilor pe componente ale Forţelor Armate, genuri de arme şi specialităţi 
militare.

3. Se aprobă Graficul de verificare a resurselor de încorporare (deplasări în primării) 
în luna martie 2021- iulie 2021 din raionul Cimişlia pe primării (anexa nr.2).

4. Se instituie Comisia raională de încorporare -  recrutare în următoarea componenţă:

Preşedintele comisiei:
Grosu Ghenadie -  vicepreşedinte al raionului Cimişlia;

Vicepreşedinţii comisiei:
Dones Gheorghe -  şef, secţia administrativ -  militară (l.d.p.Cimişlia) a Centrului militar 

teritorial Hînceşti,
Stan Alexandru -  specialist superior, Secţia Administraţie Publică,

Secretarul comisiei:
Nijeberschi V ladislav- specialist în secţia administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia)

a Centrului militar teritorial Hînceşti,
Membrii comisiei:

Popuşoi Alia -  şefa, secţia consultativă IMSP „Spitalul Raional Cimişlia”,
Antoci Veaceslav -  şef, secţia ordine publică a Inspectoratul de Poliţie Cimişlia,
Coroian Gavril -  specialist principal, Direcţia Invăţămînt General Cimişlia.

Dublorii:
Vicepreşedintele comisiei:

Armanu C ristina- specialist superior, secţia administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia) a 
Centrului militar teritorial Hînceşti,

Secretarul comisiei:
Stoianov Olesea - specialist superior, secţia administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia) a 

Centrului militar teritorial Hînceşti,

5. Se instituie Comisia medico-militară raională în următoare componenţă:

Preşedintele comisiei:
Popuşoi Alia -  şefa. secţia consultativă IMSP „Spitalul Raional Cimişlia”,

Topalov Igor 
Melnicenco Ana 
Dvorniciuc Dumitru 
Racu Mihail 
Iacubiţchi Aurelia 
Bazatin Gheorghe 
Olărescu Nina 
Ciobanu Lilia

Membri comisiei:
- Chirurg,
- Internist/Pediatru,
- Neurolog,
- Psihiatru,
-ORL,
- Dermatolog,
- Stomatolog (ÎMCSRC),
- Oftalmolog.

6. Comisia raională de încorporare -  recrutare, în perioada 29.03.2021 -  30.07.2021, 
va organiza activităţile de încorporare, va întreprinde măsurile ce se impun şi va asigura 
desfăşurarea la nivelul adecvat a încorporării tinerilor în serviciul militar.



7. Se aprobă Graficul de desfăşurare a controlului medical a recruţilor supuşi 
încorporării în Forţele Armate ale Republicii Moldova, în luna martie 2021 -  iulie 2021, 
din raionul Cimişlia, pe primării, conform anexei nr.3

8. Secţia administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia) a Centrului militar teritorial Hînceşti, 
în comun cu primării localităţilor din raion şi persoanele responsabile de evidenţa militară, 
vor verifica starea familială a recruţilor pentru a identifica persoanele care au dreptul de 
amînarea de la încorporare în serviciul militar în termen.

9. Primării localităţilor vor organiza transportarea recruţilor la data, ora şi locul 
stabilit, pentru a fi supuşi controlului medical şi incorporare, în conformitate cu graficul 
aprobat (anexa nr.3).

10. IMSP „Spitalul Raional Cimişlia” va asigura, în caz de necesitate, tratamentul 
recruţilor pînă la 30 iulie 2021, iar comisia medico -  militară, în acelaşi termen, va efectua 
reexaminarea lor medicală.

lf . Directorul IMSP „Spitalul Raionul Cimişlia”, va fi responsabil de organizarea 
bunei activăţi a comisiei medico-militară, inclusiv:

a) va asigura ca membrii comisiei medico-militară, care vor efectua controlul medical 
a recruţilor să activeze conform graficului, zilnic în perioada 29.03.2021 -  30.07.2021, cu 
excepţia zilelor de sărbător şi odihnă.

b) va asigura funcţionarea, cu excepţia zilelor de sărbător şi odihnă, a loboratorului şi 
a cabinetelor de radiologie şi electrocardiogramă;

c) va rezerva, după caz, pentru perioada încorporării, numărul de paturi necesare 
pentru tratarea staţionară a recruţilor.

12. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor comisiei raionale de 
recrutare -  încorporare sunt finanţate din contul bugetului raional.

13. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Grosu Ghenadie, 
vicepreşedinte al raionului Cimişlia.

14. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:

- Vicepreşedintelui raionului;
- Secţiei administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia) a Centrului militar teritorial Hînceşti,
- IMSP „Spitalul Raionul Cimişlia”

Prin publicare pe pagina oficială a consiliului raional www.raioncimislia.md

Ion Taşcă

Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Anexa nr.l
la Decizia nr. 01/14 din 16.03.21

SARCINA
de încorporare în luna martie 2021 - iulie 2021 

pe primăriile raionului Cimişlia

Nr.
d/o

Denumirea primăriei Sarcina de 
încorporare

îndeplinirea 
sarcinii de 
încorporare

Notă

1 or.Cimişlia 7
2 com.Albina 3
3 s.Batîr 3
4 s.Cenac 3
5 s.Ciucur- Mingir 2
6 com.Codreni 2
7 com.Ecaterinovca 2
8 com.Grădişte 2
9 s.Gura Galbenei 4
10 com.Hîrtop 4
11 com.Ialpujeni 2
12 s.Ivanovca Nouă 2
13 com Javgur 3
14 com.Lipoveni 3
15 s.Mihai lovea 3
16 com Porumbrei 3
17 s.Sagaidac 3
18 s.Satul Nou 3
19 s.Selemet 3
20 s.Surie 2
21 s.Topala 2
22 s.Troiţcoe 2
23 s.Valea Perjei 2



Anexa nr.2
la Decizia nr. 01/14 din 16.03.21

GRAFICUL
de verificare a resurselor de încorporare (deplasări în primării) 

în luna martie 2021 -  iulie 2021 din raionul Cimişlia pe primării.

29.03.2021
- Hîrtop
- Porumbrei
- Cenac

30.03.2021 
Ciucur- Mingir 
Surie 
Codreni

01.04.2021
- Mihailovca
- Ivanovca Nouă
- Topala

02.04. 2021
- Valea Perjei
- Troiţcoe
- Albina

05.04.2021
- Selemet
- Grădişte

06.04.2021
- Batîr
- Sagaidac

08.04.2021 
- Javgur 
- Ialpujeni

09.04.2021
- Gura Galbenei
- Satul Nou

12.04. 2021
- Ecaterinovca
- Lipoveni

13.04.2021 
- Cimişlia

15.04.2021 
- Cimişlia

16.04.2021
-rezerva

Netedu Gheorghe

Anexa nr.3
la Decizia nr. 01/14 din 16.03.21

de desfăşurare a controlului medical a recruţilor supuşi încorporării 
în Forţele Armate ale Republicii Moldova, 

în luna martie 2021 -  iulie 2021, din raionul Cimişlia, pe primării

29,03.2021
- Hîrtop
- Porumbrei
- Cenac

02.04. 2021
- Valea Perjei
- Troiţcoe
- Albina

30.03.2021
- Ciucur- Mingir
- Surie
- Codreni

05.04.2021
- Selemet
- Grădişte

01.04.2021
- Mihailovca
- Ivanovca Nouă
- Topala

06.04.2021
- Batîr
- Sagaidac

08.04,2021 
- Javgur 
- Ialpujeni

09,04,2021
- Gura Galbenei
- Satul Nou

12.04. 2021
- Ecaterinovca
- Lipoveni

16.04,2021
-rezerva

Netedu Gheorghe


