
                                                                                                                
REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 CONSILIUL RAIONAL                                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

         STRĂŞENI                                                                          СТРЭШЕНЬ  
                                                                                                                                    

 

                                          DECIZIE nr.  

                  din 16 februarie 2018 
 

 

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în 

termen redus şi serviciul civil în primăvara-vara 

anul 2018 și a rezerviștilor în caz de mobilizare 

  

În temeiul Legii nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29 al Legii nr. 

1245–XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 

Patriei, Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil 

(de alternativă),  Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31 ianuarie 

2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi 

efectivul-limită al organelor administrativ-militare”, nr. 864 din 17 august 2005 

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul 

militar în termen sau în cel cu termen redus”, nr. 865 din 15 iulie 2008 privind 

unele măsuri de executare a Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la 

organizarea serviciului civil (de alternativă), examinînd nota informativă, Consiliul 

raional DECIDE: 

 

     1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare-încorporare şi 

Comisiei medicale, conform anexei nr. 1.                                                                     

     2.  Comisiile nominalizate îşi vor desfăşura activitatea în perioada 12 martie – 31 

iulie 2018. 

     3.  Se aprobă sarcina de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruților din 

primăriile raionului în martie – iulie 2018, conform anexei nr. 2. 

     4.  Se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi 

din raion: 

 să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la Comisia de recrutare-

încorporare, a tinerilor, conform prevederilor Regulamentului cu privire la 

încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005; 

 în comun cu specialiştii Centrului Militar Teritorial Străşeni să studieze starea 

familială a recruţilor, pentru a înregistra persoanele care au dreptul la amînare 

de la serviciul militar în termen, conform art. 31 al Legii nr. 1245 – XV din 18 

iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei; 

 în comun cu Inspectoratul de Poliţie Strășeni şi Centrul Militar Teritorial 

Străşeni să depisteze cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la 

recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, să întocmească materialele 

necesare şi să le prezinte în organele de drept pentru tragerea lor la răspundere. 

  



     5. Se pune în sarcina directorului interimar al Instituției Medico-Sanitare 

Publice, Spitalul raional Strășeni( I. Topor): 

 să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de la 

12 martie – 31 iulie 2018 şi să asigure utilajul medical necesar pentru 

activitatea acesteia; 

 să asigure examinarea medicală a recruţilor și a rezerviștilor în caz de 

mobilizare, conform prevederilor Regulamentului cu privire la expertiza 

medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003; 

 să facă rezervarea de 20 loc-paturi în Instituţia Medico-Sanitară Publică 

Spitalul raional Străşeni în scopul examinării suplimentare şi tratării recruţilor 

și rezerviștilor în caz de mobilizare în condiţii de staţionar; 

 să desemneze 4 surori medicale care vor asista membrii Comisiei medicale. 

     6.  Șef al Inspectoratului  de Poliţie  Strășeni ( G. Malic):  

 să acorde ajutor Secţiei recrutare-încorporare a Centrului Militar Teritorial 

Străşeni la prezentarea recruţilor la Comisia medicală şi la încorporarea lor în 

serviciul militar în termen conform graficului stabilit. 

 să menţină ordinea publică în zilele de expediere a recruţilor în unităţile 

militare. 

     7.  Comandantul Centrului militar teritorial Străşeni (I. Arnăut):  

 să informeze lunar Preşedintele raionului despre rezultatele examinării 

medicale şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen şi serviciul civil 

în 12 martie - 31iulie 2018 despre activitatea primăriilor în problemele vizate; 

 în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să asigure 

îndeplinirea sarcinii de încorporare în serviciul militar în termen și serviciul cu 

termen redus în primăvara-vara 2018; 

 în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să 

elaboreze graficul deplasării în localităţile raionului în scopul examinării stării 

familiale a recruţilor. 

     8.  Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiilor din funcţiile 

deţinute, atribuţiile lor, în cadrul acesteia, vor fi executate de persoanele nou-

desemnate în  funcţiile respective, fără adoptarea unei decizii noi a Consiliului 

raional. 

     9.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreşedintelui raionului (I. Ursu), comandantului Centrului Militar Teritorial 

Străşeni (I. Arnăut).  

 

Preşedinte al şedinţei                                                          

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                            Nina RUSU 
Avizat: 

 

VIZAT: 

 Serviciul   juridic                                                   I. Malic 

Centrul Militar teritorial Strășeni                            I. Arnăut 



                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 1 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                                                              nr.  1/      din   16 februarie 2018        

 
                                               COMPONENŢA NOMINALĂ 

                  A COMISIEI DE RECRUTARE-ÎNCORPORARE 

 

 

                     COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI MEDICALE 

 

Comisia de bază                                                                            Comisia de rezervă 

 

SANDU Mihail 

 

Membrii comisiei:                        

 

SANDU Mihail                          - Președintele Comisiei    

                                                       

Membrii comisiei:                        

ZAHARCIUC Pavel AVRAM Anatol                         - Chirurg 

IORGA Teodora CARAMAN Victoria                 - Terapeut 

SÎRBU  Vera PITONOV Margareta                - Neuropatolog 

PERELOMOVA Elena               DÎRU Ina                                   - Oftalmolog                           

GAVRILIUC Valentina CAZAC Marina                         - Psihiatru 

TOPOR  Iurie                             TOPOR  Iurie                             - Otorinolaringolog 

ȚIGANU Lucia 

CEAGLEI Olga 

GÎȚU Galina                              -  Dermatolog 

CEAGLEI Olga                         - Cardiolog 

 

 

Preşedintele 

Comisiei 

URSU Ion, vicepreşedinte al raionului Străşeni; 

Vicepreşedinte  

 

Vicepreşedinte  

 

 

Secretar 

ARNĂUT Igor, comandant al Centrului militar teritorial Străşeni;  

 

PALADI Liliana,  specialist principal, Secția administrație publică, 

Aparatul președintelui; 

 

ŞEVCIUC Elena, specialist principal, Centrul Militar Teritorial 

Străşeni;                                                                                                                                        

 

Membrii 

comisiei: 

COTELEA Diana, șef al Secției Securitate Publică al Inspectoratului 

de Poliţie; 

  

Reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri; 

 

MATEI Svetlana,  psiholog. 

  

Comisia de rezervă: 

 

Preşedinte BUDU Nicolae,  vicepreşedinte al raionului Străşeni ; 

 

Vicepreşedinte CHIȘCĂ Sergiu , șef secţie recrutare-încorporare, Centrul Militar 

Teritorial Strășeni; 

  

Membrii 

comisiei: 

MARIAN Vladimir,   șef adjunct al Secției Securitate Publică al 

Inspectoratului de Poliţie; 

 

MATEI Svetlana, psiholog. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


