
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                                  PROIECT    

D E C I Z I E  Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2021                                  

privind desfășurarea controlului medical şi recrutarea 

militară a tinerilor născuți în anul 2006 

 

 

        În conformitate cu:  

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;   

- art. 43 alin. (1) lit. (j) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;   

- art. 11, 12 din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea 

Patriei;  

- pct. 23, pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2001 pentru aprobarea Regulamentului 

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

militare;  

- cap. II, cap. IV din Hotărârea Guvernului nr.864/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen 

redus; 

- cap. II, cap. III din Hotărârea Guvernului nr. 631/2003 pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la evidența militară; 

- pct.16 din Hotărârea Guvernului nr.897/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la expertiza medico-militară în Forțele Armate ale Republicii Moldova.  

Pentru buna organizare și desfășurare a controlului medical al recruțillor și pentru 

trecerea în evidență militară a tinerilor născuți în anul 2006, Consiliul Raional Cimişlia 

 

D E C I D E: 

 

1. Se aprobă componența nominală a Comisiei  recrutare - incorporare, pentru trecerea 

în  evidență militară a tinerilor din anul 2006 ( în continuare – Comisia): 

   

Preşedintele comisiei: 

         Vadim  Torgai -  vicepreşedinte al raionului ; 

 

Vicepreședintele  comisiei: 

         Gheorghe  Dones–  şef secție administrativ – militară (l.d.p.Cimişlia) a Centrului 

militar teritorial Hîncești; 

Secretarul comisiei: 

          Cristina Armanu – specialist superior secția administrativ- militară (l.d.p.Cimişlia) 



                                         a Centrului militar teritorial Hîncești;  

Membrii Comisiei:   

 

      Ala Popuşoi  –  şef secție consultativă, IMSP Spitalul Raional Cimișlia; 

      Veaceslav Antoci – şef secție ordine publică a Inspectoratul de Poliție Cimişlia; 

      Gavril Coroian – specialist principal, Direcția Învăţământ General Cimișlia; 

      Alexandru Stan – specialist superior, Secția Administrație Publică; 

                                  

2. Se stabilește, că Comisia, să-şi desfășoare activitatea în perioada 01.02.2022 – 

07.03.2022 inclusiv, în afara zilelor de odihnă. 

3. Direcția Învăţământ General Cimișlia, de comun acord cu primăriile localităților din 

raion, vor asigura, conform graficului stabilit de secția administrativ-militară 

(l.d.p.Cimişlia), prezența tuturor tinerilor născuți în anul 2006, la examinarea 

medicală (Anexa nr.1). 

4. Directorul  IMSP Spitalul Raional Cimişlia, va desemna:  

-  pentru perioada activității comisiei recrutare-incorporare, medici, specialiști şi 

asistente medicale, care vor efectua testarea medicală a tinerilor, conform graficului; 

-  va asigura funcţionarea laboratorului de analize şi cabinetelor de radiografie şi 

cardiografie;  

-  va rezerva, după caz, în IMSP Spitalul Raional Cimişlia, pentru perioada trecerii în 

evidență militară, numărul de paturi necesare pentru tratarea staționară a recruților. 

5. Se stabilește că, Inspectoratul de Poliție Cimișlia, va acorda Secției administrativ- 

militare (l.d.p.Cimişlia), ajutorul necesar pentru căutarea şi prezentarea tinerilor care 

se eschivează de la controlul medical şi trecerea în evidență militară. 

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai, vicepreședinte 

al raionului. 

7. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoştinţă:   

      - Vicepreședintelui raionului, dlui Vadim Torgai; 

      - Secției Administrativ-militare (l.d.p. Cimișlia) a Centrului militar teritorial Hîncești;  

      - IMSP Spitalul Raional Cimișlia; 

      - Secției ordine publică a Inspectoratului de poliție Cimișlia; 

      - Direcției Învățământ General Cimișlia; 

      - Persoanelor vizate; 

      - Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

 
 

             Președintele ședinței                                                  ________________    

 

               Contrasemnează:                                                             

             Secretarul consiliului                                                 Gheorghe Netedu 

Coordonat:   

Președintele raionului                                                                                                 Mihail Olărescu 

http://www.raioncimislia.md/


Avizat: 

Vicepreședinte al raionului                                                                                         Vadim Torgai 

Secretarul consiliului                                                                                                   Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică                                                                                Mariana Vasluian 

Specialist principal, Serviciul Juridic                                                                          Viorica Ciuntu 

Proiect elaborat:                                                                                    

Șef secție administrativ – militară (l.d.p.Cimişlia)                                   Gheorghe Dones 

 

                                                                                                                                        Anexa nr.1 

                                                                                                               la Decizia consiliului raional                                                                                                                                

                                                                                                               nr._____ din ______2021 

 

GRAFICUL 

privind trecerea comisiei medico – militare a tinerilor născuți în anul 2006 

care urmează să fie trecuți în evidența militară 

 
 01.02.2022  03.02.2022  04.02.2022 

 Hîrtop            Javgur     Sagaidac          
 Albina            Mihailovca               Batîr   
      
 07.02.2022  08.02.2022  10.02.2022 

 Codreni             Cenac    Valea Perjei              
 Selemet  Ivanovca Nouă                                                Lipoveni                   
                               
 11.02.2022  14.02.2022  15.02.2022 
 Ialpujeni             Gura Galbenei                Ciucur - Mingir             
 Gradiște  Ecaterinovca    Troițcoe                  
                              
 17.02.2022  18.02.2022  21.02.2022 
 Satul Nou              Porumbrei    or. Cimişlia        
 Topala  Suric  LT. M. Eminescu  
                     
 22.02.2022  24.02.2022  25.02.2022 
 or. Cimişlia               or. Cimişlia  or. Cimişlia 
  L.T. M. Eminescu        L.T. A. Pușkin        L.T. I. Creangă 
      
 28.02.2022  01.03.2022        03.03.2022 
 or. Cimişlia  Ziua de rezervă  Ziua de rezervă 
 Școală Profesională      
      
      
      
 

     Secretarul consiliului                                                                 Gheorghe Netedu  

 
 



 

 

Notă informativă  

la proiectul de decizie nr. __/__ din ___________2021 

privind desfășurarea controlului medical şi recrutarea  

militară a tinerilor născuți în anul 2006 

 

 

        Proiectul de decizie cu privire la desfășurarea controlului medical și recrutarea 

militară a tinerilor născuți în anul 2006, tinerii care au atins vârsta de 16 ani, din instituții 

de învățământ din raionul Cimișlia, sunt obligați să treacă comisia medico-militară, apoi în 

baza rezultatelor medicale se trec în evidența militară. 

        Recruții care au  trecut  controlului medical  au dreptul la eliberarea adeverinței de 

recrut pentru fiecare în parte, adeverințele de recrut servesc temei pentru instituții de 

învățământ superior.  

        Toate prevederile indicate mai sus sunt luate din acte normative și aprobate de 

Guvernul Republica Moldova; 

1. Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei. 

2.  Regulament cu privire la evidență militară, aprobat Hotărârea Guvernului nr.  631/2003. 

3. Regulament cu privire la expertizarea medico-militară în Forțele Armate ale Republicii 

 Moldova  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 897/2003. 

4. pct.16, efectivul limită a organelor administrativ-militare, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 77/2001. 

 

         Pentru o bună funcționare a comisiei se propune de-a  fi aprobată de către Consiliul 

Raional Cimişlia: 

 

1. Componența Comisiei raionale pentru  testarea medicală și recrutarea a 

recruților. 

2. Termenele de activitate al comisiei. 

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

4. Sarcinile stabilite IMSP Cimişlia. 

5. Persoanele responsabile de executarea prezentei Decizii. 

 

 

 

 

Şef, secție administrativ-militară  

(l.d.p.Cimişlia), maior                                                                         Gheorghe Dones 

       

 

 
 


