
  

  

ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie 

cu privire la încorporarea în rîndurile Forţelor Armate 

ale Republicii Moldova şi serviciul civil 

Secția administrativ-militară (l.d.p. Cimișlia) a Centrului militar teritorial Hînceşti 

inițiază, începînd cu data de 28.05.2021, consultarea publică a proiectului de decizie cu 

privire la încorporarea în rîndurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova și serviciul 

civil. 

Scopul proiectului este asigurarea sarcinii stabilite de către Guvernul Republicii 

Moldova. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este: instituirea comisiei 

medico-militare raionale și a Comisiei raionale de încorporare – recrutare, studierea de 

către membrii Comisiei raionale de încorporare – recrutare a dosarelor personale a 

recruților, aprobarea Graficului de desfășurare a controlului medical, selectarea recruților 

pentru îndeplinirea serviciului militar și pentru repartizarea lor pe genuri de armă și 

componente ale Forțelor Armate, aprobarea graficului de verificare a resurselor de 

încorporare pe primării. 

Prevederile de bază ale proiectului sînt: 

- 

- 

- 

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 încorporarea 

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 organelor 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). 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice 

sînt asigurarea și completarea sarcinii stabilite de Guvernul Republicii Moldova cu privire 

la serviciul militar în termen, contract, civil. 

Impactul estimat al proiectului de decizie este procesul de încorporare în termenii 

stabiliți a cetățenilor în serviciul militar și serviciul civil. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, Legea nr. 

1 245-XV din 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei. 



  

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi 

expediate pînă la data de 14.06.2021, pe adresa Secţiei administrativ-militară 

(l.d.p.Cimişlia) a Centrului militar teritorial Hînceşti, or. Cimișlia, str. Al. cel Bun 135, 

dlui Gheorghe DONES, adresa electronică SAM.Cimislia@army.md, nr. de telefon 0241 

2 10 63. 

Proiectul de decizie cu privire la încorporarea în rîndurile Forțelor Armate ale 

Republicii Moldova și serviciul civil cu nota informativă este disponibil pe pagina web a 

Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la directoriul Transparență 

decizională, secțiunea Consultări publice. 

Data publicării – 27 mai 2021 
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