
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT

DECIZIENr./y lP& 
din jț&Wt/aW)

cu privire la încorporarea în rândurile Forțelor Armate 
ale Republicii Moldova și serviciul civil

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- art. 6 alin. (1), art 8, art. 28, art. 29 din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea 
cetățenilor pentru apărarea Patriei;
- Legea nr. 156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă);
- pct. 40, pct. 59, pct. 61, pct 62, pct. 64 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;
- pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 897/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la expertiza medico-militară în Forțele Armate ale Republicii Moldova;
- pct. 23 lit. (h) din Hotărârea Guvernului nr. 77/2001 pentru aprobarea Regulamentului 
privind activitatea administrativ-militară și efectivul-limită al organelor administrativ- 
militare;
- Hotărârea Guvernului nr. 865/2008 privind unele măsuri de executare a Legii nr. 
156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă);

Pentru buna organizare și desfășurare a încorporării în rândurile Forțelor Armate ale 
Republicii Moldova în perioada martie - iulie 2023, a recruților născuți în anii 1996- 
2005, Consiliu Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se aprobă Sarcina de încorporare pentru perioada martie- iulie 2023 pe primăriile 
raionului Cimișlia, conform anexei nr. 1.

2. Secția administrativ-militară (l.d.p.Cimișlia) a Centrului militar teritorial Hîncești, în 
perioada de pregătire pentru încorporare și de trecere a comisiei medico-militare, în 
scopul asigurării desfășurării la nivelul adecvat a încorporării cetățenilor în serviciul 
militar:
a) va verifica evidența militară a resurselor de încorporare conform Graficului de 
verificare a resurselor de încorporare (deplasări în primării) pentru perioada
martie- iulie 2023 din raionul Cimișlia, pe primării, conform anexei nr.2;
b) va studia dosarele personale ale recruților și documentele parvenite de la instituții 
publice din teritoriu referitor la anumite categorii de recruți;
c) va selecta recruții pentru îndeplinirea serviciului militar și pentru repartizarea lor pe 
genuri de arme și componente ale Forțelor Armate în conformitate cu rezultatele 
studierii complexe a situației și a calităților personale ale recruților în cadrul recrutării 
și va întocmi listele nominale ale recruților pasibili de încorporare;



d) va întocmi listele nominale ale recruților pasibili de încorporare, le va pregăti pentru 
examinare și va înainta propunerile, în cadrul comisiei de recrutare-încorporare, 
privind selectarea recruților pe componente ale Forțelor Armate, genuri de arme și 
specialități militare.

3. Se aprobă Graficul de verificare a resurselor de încorporare (deplasări în primării) în 
perioada martie - iulie 2023 în primăriile din raionul Cimișlia conform anexei nr.2.

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

Președintele comisiei:
Torgai Vădim - vicepreședinte al raionului;

Vicepreședinții comisiei:
Dones Gheorghe - șef, Secția administrativ -militară (l.d.p.Cimișlia) a Centrului 

militar teritorial Hîncești;
Ciuntu Viorica - Specialist superior, Secția Administrație Publică;

Secretarul comisiei:
Armanu Cristina - specialist superior, Secția administrativ-militară (l.d.p.Cimișlia) a 

Centrului militar teritorial Hîncești;
Membrii comisiei:

Popușoi Ala - șef, Secția consultativă IMSP Spitalul Raional Cimișlia;
Antoci Veaceslav - șef, Secția ordine publică a Inspectoratul de Poliție Cimișlia;
Coroian Gavril - specialist principal, Direcția învățământ General Cimișlia;

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

Președintele comisiei:
Popușoi Ala - șef, Secția consultativă IMSP Spitalul Raional Cimișlia ;

Membri comisiei:
Topalov Igor 
Turcan Artiom 
Dvomiciuc Dumitru 
Racu Mihail 
lacubițchi Aurelia 
Brodetchi Ion 
Olărescu Nina 
Ciobanu Lilia

- Chirurg;
- Intemist/Pediatru;
- Neurolog;
- Psihiatru;
- ORL;
- Dermatolog;
- Stomatolog (ÎMCSRC);
- Oftalmolog.

6. Comisia raională de încorporare - recrutare, în perioada 20.03.2023 - 24.07.2023, va 
organiza activitățile de încorporare, va întreprinde măsurile ce se impun și va asigura 
desfășurarea la nivelul adecvat a încorporării tinerilor în serviciul militar.

7. Se aprobă Graficul de desfășurare a controlului medical a recruților supuși 
încorporării în Forțele Armate ale Republicii Moldova, pentru perioada lunilor 
martie- iulie 2023, în primăriile din raionul Cimișlia, conform anexei nr.3.

8. Secția administrativ-militară (l.d.p.Cimișlia) a Centrului militar teritorial Hîncești, în 
comun cu primării localităților din raion și persoanele responsabile de evidența 
militară, vor verifica starea familială a recruților pentru a identifica persoanele care au 
dreptul de amânarea de la încorporare în serviciul militar în termen.

9. Primăriile localităților vor organiza transportarea recruților la data, ora și locul 
stabilit, pentru a fi supuși controlului medical și incorporare, în conformitate cu 
graficul aprobat, conform anexei nr.3.



10. IMSP Spitalul Raional Cimișlia va asigura în caz de necesitate, tratamentul recruților 
până la 24 iulie 2023, iar comisia medico- militară, în același termen, va efectua 
reexaminarea lor medicală.

11. Directorul IMSP Spitalul Raionul Cimișlia, va fi responsabil de organizarea bunei 
activități a comisiei medico-militară, inclusiv:
a) va asigura ca membrii comisiei medico-militară, care vor efectua controlul medical 
a recruților să activeze conform graficului, zilnic în perioada 20.03.2023 - 24.07.2023, 
cu excepția zilelor de sărbători și odihnă;
b) va asigura funcționarea, cu excepția zilelor de sărbători și odihnă, a laboratorului și 
a cabinetelor de radiologie și electrocardiogramă;
c) va rezerva, după caz, pentru perioada încorporării, numărul de paturi necesare 
pentru tratarea staționară a recruților.

12. Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea activităților comisiei raionale de 
recrutare - încorporare sunt finanțate din contul bugetului raional.

13. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vădim Torgai, 
vicepreședinte al raionului.

14. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință:
- Vicepreședintelui raionului, dlui Vădim Torgai;
- Secției administrativ-militară (l.d.p.Cimișlia) a Centrului militar teritorial Hîncești,;
- IMSP Spitalului Raional Cimișlia;
- Persoanelor vizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței•> * »

Contrasemnează:
Secretarul consiliului

Șef, Secția Administrație Publică

Șef serviciu, Serviciu Juridic

adim Torgai 

heorghe Netedu

Mariana Vasluian

Ghenadie Grosu

Proiect elaborat:

șef,Secția administrativ-militară (l.d.p.Cimișlia) 
a Centrului militar teritorial Hîncești Gheorghe Dones

http://www.raioncimislia.md


Anexa nr. 1 
la Decizia consiliului raional 
nr.__ I_ din 2023

SARCINA 
de încorporare pentru perioada martie- iulie 2023 

pe primăriile din raionul Cimișlia

Nr. 
d/o

Denumirea primăriei Sarcina de 
încorporare

A

Îndeplinirea 
sarcinii de 
încorporare

Notă

1 or.Cimișlia 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.Gradiște 2
9 s.Gura Galbenei 4
10 com.Hîrtop 4
11 com.Ialpujeni 2
12 s.Ivanovca Nouă 2
13 corn Javgur 3
14 com.Lipoveni 3
15 s.Mihailovca 3
16 corn 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.Troițcoe 2
23 s.Valea Perjei 2

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Anexa nr. 2 
la Decizia consiliului raional
nr.___/__din 2023

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

pentru perioada martie - iulie 2023 din raionul Cimișlia pe primării

20.03.2023
-Hîrtop
- Porumbrei
- Cenac

21.03.2023
- Ciucur- Mingir
- Surie
- Codreni

22.03.2023
- Mihailovca
- Ivanovca Nouă
- Topala

23.04. 2023
- Valea Perjei
- Troițcoe
- Albina

24.03.2023
- Selemet
- Grădiște

27.03.2023
- Batir
- Sagaidac

28.03.2023 29.03.2023 30.03. 2023
-Javgur - Gura Galbenei - Ecaterinovca
- lalpujeni - Satul Nou - Lipoveni

31.03.2023
- Cimișlia

03.04.2023
- Cimișlia

04.04.2023
-rezerva

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Anexa nr. 3
la Decizia consiliului raional 

nr. / din 2023

GRAFICUL 
de desfășurare a controlului medical a recruților supuși încorporării 

în Forțele Armate ale Republicii Moldova, 
pentru perioada martie- iulie 2023, din raionul Cimișlia, pe primării

20.03.2023
-Hîrtop
- Porumbrei
- Cenac

21.03.2023
- Ciucur- Mingir
- Surie
- Codreni

23.04. 2023
- Valea Perjei
- Troițcoe
- Albina

24.03.2023
- Selemet
- Grădiște

22.03.2023
- Mihailovca
- Ivanovca Nouă
- Topala

27.03.2023
- Batîr
- Sagaidac

28.03.2023
-Javgur
- lalpujeni

31.03.2023
- Cimișlia

29.03.2023
- Gura Galbenei
- Satul Nou

03.04.2023
- Cimișlia

30.03. 2023
- Ecaterinovca
- Lipoveni

04.04.2023
-rezerva

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Notă informativă
la proiectul de decizie nr.j^/^^lin &<£. 2023 

cu privire la încorporarea în rândurile Forțelor Armate ale 
Republicii Moldova și serviciul civil

în temeiul art.43p.2 al Legii privind Administrația Publică Locală nr. 436- XVI din 
28.12.2006, Legea nr. 1245-XV din 18.07.02 „ Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru 
apărarea Patriei”, Regulamentul privind activitatea administrativ militară și efectivul - limită al 
organelor administrativ militare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 
din 31.01.01 și pentru buna organizare și desfășurare a încorpopării în rîndurile Forțelor Armate 
ale Republicii Moldova în perioada martie- iulie 2023 a recruților născuți în anii 1996-2005, se 
propune spre a fi aprobată de către Consiliul Raional Cimișlia:

1. Componența Comisiei raionale recrutare-încorporare a recruților care se creează prin 
decizia consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

2. Termenele de activitate al comisiei unde sunt stipulate în art.28 din Regulamentul 
privind activitatea administrativ-militară și efectivul limită al organelor administrativ - 
militare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.77/2001. 
încorporarea în serviciul militar în termen se efectuează de două ori pe an, în martie- 
iulie și în octombrie-ianuarie anul următor.

3. Sarcina de încorporare, conform componentelor Forțelor Armate, se stabilește de 
Guvern, în baza datelor privind necesitatea de încorporare, prezentate de Ministerul 
Apărării.
Primăriile în conformitate cu graficul stabilit vor asigura prezența la comisia medico- 
militară a cetățenilor născuți în anii 1996 - 2005, purtînd răspundere de îndeplinirea 
sarcinii de încorporare. Efectivul Secției administrativ-militare (Ld.p.Cimișlia) a 
Centrului militar teritorial Hîncești în comun cu primăriile localităților din raion și 
persoanele responsabile de evidența militară, vor verifica starea familială a recruților 
pentru a evidenția persoanele care au dreptul de a-și satisface serviciul militar sau pot 
beneficia de amînarea termenului de încorporare în serviciul militar.

4. Graficul de verificare a resurselor de încorporare (deplasări în primării) 
pentru perioada martie - iulie 2023 pe primăriile, din raionul Cimișlia, unde prevede 
studierea recruților și obținerea datelor obiective despre recruți, în vederea selectării lor 
pentru îndeplinirea serviciului militar și repartizării pe genuri de arme și componente 
ale Forțelor Armate.

5. Graficul de desfășurare a controlului medical a recruților supuși încorporării în Forțele 
Armate ale Republicii Moldova, pentru lunele martie- iulie 2023, pe primăriile 
din raionul Cimișlia, Expertiza medico-militară a tinerilor la recrutare și a recruților la 
încorporare este efectuată de comisia medico-militară care activează pe lîngă organul 
administrativ-militar, conform deciziilor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea și ale unității teritorial-autonome cu statut juridic special.
Comisia medico-militară este completată din medici-specialiști calificați, avînd 
următoarele specialități: chirurg, internist, neurolog, psihiatru, oftalmolog, 
otorinolaringolog, stomatolog. în caz de necesitate, în comisia medico- militară sînt 
antrenați și medici de alte specialități.

Șef, Secția administrativ-militară (Ld.p.Cimișlia) a Centrului militar teritorial Hîncești


