
                                           

 REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

                  D E C I Z I E          p r o i e c t  
      

 
Din 23 martie 2018                                                                                                       nr.02/08 
                                                                                                                                                                                                                                      

 

Сu privire la încorporarea din mai-iulie 2018 

 în rîndurileForţelor Armate ale 

Republicii Moldova şi serviciului civil a 

 cetăţenilor născuţi în anii 1991-2000 

 

 

       În conformitate cu Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea 

nr.1245-XV din18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Regulamentul 
privind activitatea administrativ- militară şi efectivul limită al organelor administrativ-militare, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31.01.2001, Consiliul raional Cimişlia   

DECIDE: 
        1. A aproba componenţa comisiei raionale pentru încorporarea şi testarea medicală a recruţilor: 

                                     Preşedintele comisiei: 

 Milenti  Vasile, vicepreşedinte al raionului Cimişlia 

                                Vicepreşedintele comisiei: 
Dones  Gheorghe, şef secţie administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia)   

                             a Centrului militar teritorial Hînceşti                           

Stan  Alexandru, specialist în problemele serviciului civil 
                                      Secretarul comisiei: 

Carabulea Artiom, specialist în secţia administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia) 

                        a Centrului militar teritorial Hînceşti                           
                                      Membrii comisiei: 

Popuşoi Ala,  şeful secţiei consultative a spitalului  raional Cimişlia  

                       -  preşedintele comisiei medico-militare                                                                                                                                                                                                                          

Antoci Veaceslav, şef secţie ordine publică a Inspectoratului raional de poliţie                          
Coroian  Gavril, specialist principal în problemele învăţămîntului preuniversitar 

                                         Dubloii: 

Spînu  Vasile, secretar al Consiliului Raional Cimişlia 
                                 Vicepreşedintele comisiei: 

Nijeberschi Vladislav, specialist superior în secţia administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia) a Centrului 

militar teritorial Hînceşti 

                                Secretarul comisiei: 
Butuc Veronica, specialist în secţia administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia)  a Centrului militar teritorial 

Hînceşti                        

       
       2. Se stabileşte, că comisia medico-militară a secţiei administrativ-militare       a raionului Cimişlia 

a Centrului militar teritorial Hînceşti pentru încorporarea  şi testarea recruţilor să desfăşoare activitatea 

în perioada 26.03.2018 - 27.07.2018. 
      3. Efectivul secţiei administrativ-militare a raionului Cimişlia a Centrului militar teritorial Hînceşti 

în comun cu primarii localităţilor din raion, persoanele responsabile de evidenţa militară, va verifica 

starea familiară a recruţilor pentru a evidenţia persoanele care au dreptul de a-şi satisface serviciul 

militar sau pot beneficia de amînare de la  încorporare în serviciul militar în termen. 



      4. Primăriile din raion în conformitate cu graficul stabilit sunt obligate să organizeze transportarea 

recruţilor la data, ora şi locul stabilit de secţia administrativ-militară a raionului Cimişlia,  pentru a trece 
testarea medicală şi încorporarea conform anexei nr.1. 

      5. Se recomandă primăriilor localităţilor din raion, de comun cu agenţii economici din teritoriul 

subordonat să organizeze petrecerea solemnă a recruţilor îndreptaţi pentru satisfacerea serviciului 
militar în termen. 

      6. Secţia administrativ militară a raionului Cimişlia în comun cu Direcţia Generală Învăţămînt, 

secţia cultură va organiza pregătirea şi desfăşurarea solemnă a „Zilei recrutului” la nivel raional. 

      7. Primarii satelor şi oraşului Cimişlia răspund personal pentru pregătirea şi îndeplinirea sarcinii de 
încorporare în FA RM a cetăţenilor în baza resurselor ce stau la evidenţă conform anexei nr.2. 

       8. Şeful inspectoratului raional de poliţie va acorda ajutorul necesar primăriilor şi Secţiei 

administrativ militare a raionului Cimişlia în căutarea şi reţinerea recruţilor care se eschivaeză de la 
trecerea comisiei medicale şi de încorporare. 

      9. Tratamentul, în caz de necesitate, a recruţilor şi examinarea lor medicală suplimentară vor fi 

efectuate pînă la 27 iulie 2018 în instituţia medico-sanitară publică, spitalul raional Cimişlia.     

   10. Directorul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul  Raional -  va fi responsabilă de constituire 
comisiei raionale pentru efectuarea testării medicale a recruţilor şi de organizarea bunei activităţi a 

comisiei; 

       -  va desemna, pentru perioada activităţii comisiei raionale de încorporare medici-specialişti şi 
asistente medicale, care va efectua testarea medicală a recruţilor, conform graficului, zilnic de la 

26.03.2018 - 27.07.2018.; 

      -  va asigura funcţionarea zilnică a laboratorului de analize şi a cabinei de radiologie şi 
electrocardiograme; 

      -  va rezerva, în caz de necesitate, pentru perioada încorporării, în scopul tratării şi examinării 

staţionare a recruţilor, paturi necesare.     

       Cheltuielile pentru investigaţii şi testarea medicală a recruţilor se va efectua din contul bugetului 
local de către Consiliul raional.       

      11. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Milenti Vasile, vicepreşedinte 

al raionului Cimişlia. 
 

 

Preşedintele şedinţei  
 

Secretarul Consiliului         

 

 
 

 

     

 

               

Coordonat:                                                                               

 

Vicepreşedinte                                                                                  Milenti Vasile 

 

Avizat: Secretarul Consiliului                                                        Vasile Spînu 

 

Sef interimar Sectia administratie publică       Anatolie Casap 

 
 

Proiect inițiat de                        Dones Gheorghe 

 

 
 

 

 
 



 

GRAFICUL 

de studiere a resursilor de încorporare (deplasări în primării) 

                     în luna mai-iulie  2018 din raionul Cimişlia, pe primării. 

 

                                       

 

 

26.03.2018                                27.03.2018                              29.03.2018 

- Hîrtop                                    - Ciucur Minjir                          - Mihailovca 

- Porumbrei                              - Suric                                       - Ivanovca Nouă 

- Cenac                                    - Codreni                                   - Topal                                          

                                                                                                  

 

30.03.2018                               02.04.2018                                 03.04.2018 

- Valea Perjei                           - Selemat                                   - Batîr                                       

- Troiţcoe                                 - Gradişte                                  - Sagaidac 

- Albina                                                                  

 

05.04.2018                               06.04.2018                                09.04.2018 

- Javgur                                    - Gura Galbenei                      - Ecaterinovca  

- Ialpujeni                               - Satul Nou                               - Lipoveni                       

                                                                                                  

 

10.04.2018                              12.04.2018                                13.04.2018        

- Cimişlia                                - Cimişlia                                   -rezerva 

                                                                                                    

 

 

 

Şef secţiei administrativ-militară SAM(l.d.p. Cimişlia)   

                                    

maior                                                         Gheorghe Dones 

 

 

 

                                                                               

 

                    

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                    



                                                                                                    

 

 

SARCINA 

de încorporare pe primăriile raionului Cimişlia 

în luna mai-iulie  2018  

   

Nr. 

d/o 

 Denumirea primăriei  Sarcina de 

încorporare 

Îndeplinirea 

sarcinii de 

încorporare  

   Notă 

1 Cimişlia 7   

2 com.Albina 3   

3 s.Batîr 3   

4 s.Cenac 3   

5 s.Ciucur Minjir 2   

6 com.Codreni 2   

7 com.Ecaterinovca 2   

8 Com.Gradişte 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.Mihailovca 3   

16 com Porumbrei 3   

17 s.Sagaidac 3   

18 s.Satul Nou 3   

19 Selemet 3   

20 s.Suric 2   

21 s.Topala 2   

22 s.Troiţcoe 2   

23 s.Valea Perjei 2   

                                           

 

                    Secretarul Consiliului                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                APROB 

Comandantul centrului militar teritorial Hînceşti 

colonel                                                    P.LUPU 

 

„___”___________________________2018 

 

 

 

GRAFICUL 

de trecere a analizelor, ECG şi fliurografiei cutiei toracice 

a recruţilor supuşi încorporăţii în Forţele Armate a Republicii Moldova 

în luna mai-iulie  2018 din  raionul Cimişlia pe primării 

 

 

  

26.03.2018                                27.03.2018                              29.03.2018 

- Hîrtop                                    - Ciucur Minjir                          - Mihailovca 

- Porumbrei                              - Suric                                       - Ivanovca Nouă 

- Cenac                                    - Codreni                                   - Topal                                          

                                                                                                  

 

30.03.2018                               02.04.2018                                 03.04.2018 

- Valea Perjei                           - Selemat                                   - Batîr                                       

- Troiţcoe                                 - Gradişte                                  - Sagaidac 

- Albina                                                                  

 

05.04.2018                               06.04.2018                                09.04.2018 

- Javgur                                    - Gura Galbenei                      - Ecaterinovca  

- Ialpujeni                               - Satul Nou                               - Lipoveni                       

                                                                                                  

 

10.04.2018                              12.04.2018                                13.04.2018        

- Cimişlia                                - Cimişlia                                   -rezerva 

                                                                                                    

 

 

 

 

      Secretarul Consiliului                                     Vasile Spînu      

 

 

 

 



 

 

 

Nota informativă 

la proiectul Deciziiei Consiliului raional Cimişlia 

„Cu privire la încorporarea din în luna mai-iulie  2018 în rîndurile Forţelor 

 Armate ale Republicii Moldova  şi serviciul civil a cetăţenilor născuţi în anii 

1991-2000 

 

 

 

         În conformitate cu Legea 1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei „Regulamentul privind activitatea 

administrativ-militară,  efectivul limită a organelor administrativ-militare, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.77 din 31.01.2001 se 

propune spre a fi aprobată de către Consiliul raional Cimişlia: 

 

1. Componenţa Comisiei raionale pentru încorporarea şi testarea medicală a 

recruţilor. 

2. Termenele de activitate a comisiei. 

3. Graficul de trecere a comisiei medico-militare a recruţilor. 

4. Sarcina de încorporare pe primării. 

5. Sarcinile stabilite IMPSR Cimişlia. 

6. Sarcinile stabilite inspectoratului de poliţie a raionului Cimişlia. 

7. Persoanele responsabile de executarea prezentei Decizii. 

 

 

 

 

 

Şef secţie administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia) 

maior                                     Gheorghe DONES 

       

 

 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

