
     

           Proiect 
    

 DECIZIE  NR. 6/16 

 

 Din  10 decembrie 2021                                                                or. Drochia 

 

 Cu privire la trecerea  în evidenţă militară a 

 tinerilor născuţi în anul 2006 

 

       În temeiul art. art. 6 alin. (1), 11 alin. (9), 12, 28 alin. (3) şi (4), 29, 44 alin. (2) 

şi (5) din Legea Republicii Moldova nr. 1245/2002  privind  pregătirea cetăţenilor 

pentru apărarea Patriei, Legii cu privirea la serviciul de alternativă, art. 8 al. (11) 

din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003, art. art. 43 alin. (2), 46 din 

Legea nr. 436/2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 77/2001, punctelor (5) și (7) din Regulamentul cu privire la 

încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2005, punctul 22 din Regulamentul cu 

privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova 

aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 897/2003, Consiliul 

raional Drochia DECIDE: 

       1. Se  dispune luarea în evidenţă militară a cetăţenilor născuţi în anul 2006, în 

perioada lunilor ianuarie-martie 2022. 

       2. Se constituie şi se aprobă: 

       2.1. componenţa nominală a comisiei raionale de recrutare-încorporare, 

conform anexei nr. 1; 

       2.2. componenţa nominală a comisiei medico-militare și comisiei de rezervă, 

conform anexei nr. 2. 

       3. Se aprobă planul măsurilor cu privire la luarea în evidenţă militară a  

cetăţenilor născuţi în anul 2006, conform anexei nr. 3.  

       4. Se stabilește, că în cazul eliberării din funcţie a membrilor comisiilor, 

funcţiile lor le vor executa persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără 

emiterea unei noi decizii. 

       5. Aparatul preşedintelui raionului (Ion Dascal) de comun cu Secţia 

administrativ-militară a raionului Drochia (Adrian Ursachi), autorităţile executive 

ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I vor asigura executarea prezentei 

decizii. 

       6. Prezenta decizie se publică în Registrul de Stat a actelor locale și  pe site-ul 

Consiliului raional Drochia. 

 

Inițiator: 

Președintele raionului Drochia          Alexei VASILEAN  

 

Avizează: 

          Secretarul 

Consiliului raional Drochia           Oxana GRIGORIȚA   
 



                               Anexa nr. 1 

                                  la decizia Consiliului raional  

                                 nr. 6/16  din 10.12. 2021 

 
 

Componenţa nominală  

a comisiei raionale de recrutare-încorporare 
 

 

       Preşedinte: Ion Dascal, vicepreşedintele raionului; 

       Vicepreşedinţi: Adrian Ursachi, șef Secția administrativ-militară;  

                                 Andrei Prisacari, specialist, Secția administrație publică din 

                                 cadrul Aparatului preşedintelui raionului;  

       Secretar: Ala Sîrbu, specialist-psiholog, Secţia administrativ-militară a  

                                  raionului Drochia; 

       Membri: Igor Dobreanschi, şef secţie securitate publică a Inspectoratul de  

                                poliție raional Drochia;     

                        Eduard Ciubotaru, şef, secţia consultativă a IMSP „Spitalul raional   

                                 Drochia „Nicolae Testemiţanu”;  

                         Ion Viţa, specialist,  Direcția învățămînt, tineret și sport (Direcţia  

                                 Educaţie).      
 

 
                         Anexa nr. 2   

                                           la decizia Consiliului raional  

                                  nr. 6/16 din 10.12.2021 

 

Componenţa nominală  

a comisiei medico-militare și comisiei de rezervă 
 

       Preşedinte: Eduard Ciubotaru, şef, secţia consultativă a IMSP„Spitalul raional  

                                  Drochia „Nicolae Testemiţanu”;  

       Membri: Didina Nedorea, medic-internist;  

                       Lilia Mocanu, medic-neurolog;  

                       Doina Brăguţă, medic-psihiatru;  

                       Gheorghe Furtună, medic-oculist;  

                       Corneliu Gangaliuc, medic-chirurg;  

                       Sergiu Brăguţă, medic-dermatolog;  

                       Ion Godorogea, medic-stomatolog;  medic-otolaringolog.  

       

       Comisia de rezervă:  

          Preşedinte: Ludmila Leah, medic-internist;  

          Membri: Mihaela Dolghieru, medic internist; 

                          Ion Rusanovschi, medic-neurolog;  

                          Rodica Creciun, medic-stomatolog;  

                          Iacob Trofimciuc, medic chirurg;  

                          Iurie Lungu, medic dermatovenerolog. 

 

 

 



                                                                                          Anexa nr. 3 

         la decizia Consiliului raional Drochia 

                   nr. 6/16 din 10 decembrie 2021 

 

P L A N U L 

de pregătire şi desfăşurare a trecerii în evidenţa militară a cetăţenilor anul naşterii 2006 

din raionul Drochia 

nr.  

d/o 

Denumirea acţiunilor Responsabil Termenul 

desfăşurării 

Notă 

I.ACŢIUNI DE PREGĂTIRE PENTRU LUAREA ÎN EVIDENŢA MILITARĂ 

1.  De studiat cu efectivul SAM  ordinele şi directivele 

privind recrutarea (luarea în evidenţă militară) a 

tinerilor 

Şef SAM Drochia până la 

12.10.2021 

 

2.  De solicitat de la Direcția statistică listele instituțiilor 

publice și agenților economici din teritoriu 

Şef SAM Drochia până la 

11.10.2021 

 

3.  De solicitat listele (F-2) de la primării, instituţii 

publice şi agenţi economice ale cetăţenilor care 

urmează se fie luaţi în evidenţă militară (tinerilor 

anul naşterii 2006) 

Şef SAM Drochia până la 

16.10.2021 

 

4.  De solicitat listele de semnalizare a adolescenților 

anul naşterii 2006 de la  Inspectoratul de Poliţie, 

judecătoria raionului,  procuratura, spitalul raional. 

Şef SAM Drochia până la 

02.11.2021 

 

5.  De coordonat cu medicul şef al raionului: 

     - componenţa comisiilor medicale; 

     - alocarea medicamentelor şi inventarului medical. 

Şef SAM Drochia până la 

12.10.2021 

 

6.  De alcătuit lista generală  (F-3) a adolescenţilor anul 

naşterii 2006, care vor fi trecuţi în evidenţa militară 

Specialist în 

domeniu 

până la 

06.12.2021 

 

7.  De întocmit graficul înștiințării tinerilor,  pentru 

prezentarea la  comisia  medico-militară  şi recrutare 

- încorporare 

Şef SAM Drochia până la 

08.12.2021 

 

 

8.  De întocmit graficul  examinării  medicale 

(microradiografia organelor cutiei toracice, analiza 

generală a sângelui și urinei, electrocardiograma, la 

indicațiile medicului internist și alte, la necisitate) și 

testărilor psihologice.  

Şef SAM Drochia până la 

17.12.2021 

 

9.  De elaborat documentele necesare pentru trecerea în 

evidenţa militară adolescenţilor: 

- planul şedinţelor instructiv -metodice cu membrii 

comisiilor medico-militare şi recrutare-încorporare; 

- rapoarte eşalonului superior; 

- ordinul comandantului centrului militar. 

Şef SAM 

Drochia, 

Şef secţiei resurse 

umane 

 

până la 

07.12.2021 

 

10.  De amenajat sectorul de recrutare (cabinetul de 

adolescență )pentru lucrul comisie de recrutare- 

încorporare. 

Şef SAM 

Drochia, efectivul 

secţiei 

până la 

20.12.2021 

 

 

11.  De organizat înştiinţarea primăriilor, de trimis 

ordinul comandantului centrului militar al raionului 

Soroca conform calcului de trimitere 

Specialist în 

domeniu 

până la 

21.12.2021 

 

 

12.  De prezentat în CMTrt Soroca  raport privind starea 

pregătirii centrului militar pentru luarea în evidență 

militară a cetățenilor născuți în anul 2006 

Şef SAM Drochia până la 

21.12.2021 

 

13.  De prezentat în consiliul raional raport privind starea 

pregătirii centrului militar pentru luarea în evidență 

militară a cetățenilor născuți în anul 2006 

Şef SAM Drochia până la 

20.12.2021 

 



14.  De prezentat săptămînal CMTrt Soroca raport privind 

luarea în evidență a tinerilor (conform F-III.8),iar 

ultimul raport ți nota explicativă – către  08.04.2022 

Şef SAM Drochia În fiecare zi 

de joi 

până la 

08.04.2022 

 

15.  De prezentat consiliului raional informația privind 

rezultatele recrutării  

Şef SAM Drochia până la 

15.04.2022 

 

II. DESFĂŞURAREA LUCRULUI ÎN PERIOADA LUĂRII ÎN EVIDENŢA MILITARĂ 

15. Întâlnirea adolescenţilor, care au sosit la sectorul de 

recrutare. 

15.1Existenţa şi caracteristica calitativă a resurselor  

prezentați la sector de încorporare. 

15.2 Cuvănt de întroducere privind procedura de 

desfășurarea luării în evidența militară. Evidenţa 

militară a cetăţenilor ca o parte componentă a 

sistemului general de stat de evidenţă şi analiză a 

resurselor umane şi materiale necesare pentru 

apărarea Patriei. 

Şef SAM Drochia conform 

graficului 

 

16. Confruntarea plunitudinea a recruților prezentați 

penrtu luarea în evidența militară cu informația 

prezentată din primării. Verificarea documentelor 

necesare a tinerilor care în anul curent ating vîrsta de 

16 ani și sînt obligaţi să se prezinte, în termenele 

stabilite, la centrul militar pentru a fi luaţi în evidenţa 

militară. 

efectivul secţiei  conform 

graficului 

 

17. Întocmirea dosarelor personale ale recruţilor:Fișa de 

evidență militară; 

Buletin de identitate (copie); 

Adeverința de nașterii(copie); 

Actul de studii; 

Certificat despre componența familiei; 

Certificat de la locul de muncă; 

Referința de la locul de studii; 

Caracteristica psihologică a tînărului; 

4 fotografii ¾; 

Rezultatele investigațiilor medicale. 

efectivul secţiei conform 

graficului 

 

18. Examinarea medicală a adolescenţilor. Organizează 

şi efectuează examenul medical, testarea psihologică 

şi selectarea profesională a cetăţenilor în vederea 

determinării gradului aptitudinii lor pentru serviciul 

militar şi repartizării preliminare pe genuri de arme şi 

componente ale Forţelor Armate. Selectarea 

profesională a cetăţenilor în vederea determinării 

gradului aptitudinii lor pentru serviciul militar şi 

repartizării preliminare pe genuri de arme şi 

componente ale Forţelor  Armate. 

comisia  medico - 

militară 

conform 

graficului 

 

19. Studierea adolescenţilor care vor fi trecuţi în evidenţa 

militară și  repartizazarea lor pe genuri de arme. Nu 

sînt luaţi în evidenţa militară cetăţenii care sînt 

recunoscuţi de către comisia medico-militară inapţi 

pentru serviciul militar din motive de sănătate, cu 

excludere din evidenţa militară. 

comisia de 

recrutare-

încorporare 

conform 

graficului 

 

20. Organizează şi efectuează examenul medical, testarea 

psihologică şi selectarea profesională a cetăţenilor în 

vederea determinării gradului aptitudinii lor pentru 

serviciul militar şi repartizării preliminare pe genuri 

comisia de 

recrutare-

încorporare  

conform 

graficului 

 



de arme şi componente ale Forţelor Armate; 

    Adoptă hotărîrea privind luarea cetăţeanului în 

evidenţa militară. 

21. Înmânarea adeverinţelor de recrutare. Cetăţenilor 

luaţi în evidenţa militară li se înmînează adeverinţa 

de recrutare şi li se explică drepturile şi obligaţiile, 

regulile de evidenţă militară şi de îndeplinire a 

serviciului militar.  

Şef SAM Drochia   

conform 

graficului 

 

22. Înregistrarea recruţilor îndreptaţi la examinarea 

medicală adăugătoare 

secretarul comisiei conform 

graficului 

 

23. Analiza lucrului total pe o zi Şef SAM Drochia zilnic  

 

Șef  SAM (l.d.p. Drochia) 

               căpitan      Adrian URSACHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ  INFORMATIVĂ 

cu privire la desfăşurarea  luării în evidenţa militară a tinerilor 

 cu anul naşterii 2006 în Secția administrativ-militară Drochia 

 

În conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 1245/2002 „Cu privire la 

pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, art.(6) alin. (1), (11) alin.(9), (12), (28) alin.(3)-

(4), (29), (44) alin.(2), pct. 22 din Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în 

Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr.897/2003, în perioada ianuarie-martie 2022 pe teritoriul raionului Drochia este preconizat 

campanie de luarea în evidenţa militară tinerilor anul naşterii 2006 și este necesar de a fi primită 

Decizia Consiliului raional. Luare în evidenţa militară se efectuează de către autorităţile 

administraţiei publice locale în comun cu organele administrativ-militare.    

Activitatea de recrutare constă în luarea în evidenţă militară a tinerilor, selectarea recruţilor 

apţi pentru îndeplinirea serviciului militar şi repartizarea lor preliminară pe genuri de arme şi 

componente ale Forţelor Armate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tinerii care în anul curent ating vîrsta de 16 ani sînt obligaţi să se prezinte, în termenele 

stabilite, la secția administrativ – militară pentru a fi luaţi în evidenţa militară.   

 Evidența  militară  a  cetăţenilor  este o  parte  componentă  a sistemului  general de stat de 

evidenţă şi analiză a resurselor umane şi materiale necesare pentru apărarea Patriei. Recrutarea 

(luarea în evidenţă militară) se efectuează conform tabelelor prezentate de primării, instituţii de 

învăţămînt, agenţi economici. Aprobarea acestei decizii este necesară pentru stabilirea modului 

de organizare a recrutării (luării în evidenţă militară). 

În procesul luării în evidenţa militară a tinerilor se desfăşoară un lucru enorm privind 

studierea tinerilor, în ceea ce prevede starea sănătăţii recruţilor, situaţia familiară a acestora, 

nivelul de pregătire fizică, nivelul de pregătire profesional (studiile) şi calităţile moral-

psihologice, depistarea tinerilor ce deţin maladii şi îndreptarea lor în instituțiile curative.  

În contextul dat este necesar aprobarea deciziei consiliului administrativ – teritorial de 

nivel al doilea. 

Planul desfăşurării campaniei de recrutare (luarea în evidenţă militară) este întocmit. 

În scopul asigurării desfăşurării recrutării tinerilor au fost executate următoarele măsuri: 

       - interpelări la instanţa de judecată, poliţie şi procuratură privind tinerii supuşi urmăririi 

penale, ori a căror cauza penală se examinează în instanţa de judecată sau care au antecedente 

penale nestinse; 

     - interpelări la instituţiile medico – sanitare publice cu prezentarea fişelor medicale de 

evidenţă ale bolnavilor, cu foia adolescentului anexată la fişa medicală de ambulator, extrasele 

din fişele de observaţie, datele dispensarizării şi supravegherii medicale, concluzii medicilor şi 

alte documente medicale ce caracterizează starea sănătăţii şi dezvoltarea fizică a tinerilor. 

Sunt stabilite instituţiile medico - sanitare publice, care la necesitate v-or efectua 

tratamentul şi investigaţiile suplimentare recruţilor îndreptaţi de către comisiile medico - 

militare. 

Încăperile pentru lucrul comisiilor de recrutare – încorporare şi examinare medico – 

militare sunt înzestrate cu utilaj necesar. 

Pentru organizarea luării în evidenţa militară a tinerilor anul naşterii 2006 are drept scop 

evaluarea sub aspect cantitativ şi calitativ a contingentului de cetăţeni, care urmează să fie 

încorporaţi în serviciul militar în termen. Activitatea de recrutare constă în luarea în evidenţă 

militară a tinerilor, selectarea recruţilor apţi pentru îndeplinirea serviciului militar şi repartizarea 

lor prealabilă pe genuri de arme, ulterior cu încorporarea în serviciul militar în termen. În 

contextul dat, este necesar aprobarea deciziei consiliului unităţii administrativ-teritoriale de 

nivelul al doilea . 

 

 

 

Șef SAM (l.d.p. Drochia) 

          căpitan          Adrian URSACHI 


