
                                                                                                                                 

Proiect 
                                         CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

                                                             DECIZIE 

    nr._____                                                                                                din ___________2021 

 

 

 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

 încorporării cetăţenilor în Forţele Armate 

 ale Republicii Moldova în primăvara  anului 2021 

 

    În temeiul art. 43 al. 2) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006; 

în temeiul art.art. 28-29) al Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei Nr. 

1245 din 18.07.2002;                                                                                                                                                             

Hotărîrii Guvernului Nr. 897 din 23.06.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova;                                                                                                                                          

în scopul organizării calitative a încorporării cetăţenilor pentru satisfacerea serviciului militar în 

termen în perioada martie-iulie a anului 2021, 

 

Consiliul raional Ungheni 

D E C I D E: 

 

1.Se instituie Comisia de încorporare în următoarea componenţă:                                                         

Preşedinte:                                                                                                                                    

Vasile Lupu - vicepreşedintele raionului Ungheni                                                               

Vicepreşedinţi:                                                                                                                                  

Igor Adjovschi - comandant, Centrul militar teritorial Ungheni, locotenent-colonel                                                                                                                                            

Octavian Rusu – specialist principal, Secția administrație publică, Aparatul preşedintelui 

raionului, reprezentantul serviciului civil                                                                                                          

Membrii comisiei:                                                                                                                       

Oleg Malachi– medic ortoped-traumatolog, șef Serviciu asistență medicală specializată de 

ambulator, preşedintele comisiei medico-militare   

Rodica Covalciuc– specialist principal, Secție recrutare-încorporare,  Centrul militar teritorial 

Ungheni  

Vasile Burlacu – şef  Secţie securitate publică, şef Serviciu interacţiune comunitară, 

Inspectoratul de Poliţie Ungheni, reprezentantul organelor afacerilor interne, comisar principal 

 Svetlana Cutia - secretar, specialist, Secţia recrutare-încorporare, Centrul militar teritorial 

Ungheni                                                                         

2. Comisia va desfășura activitatea în perioada  22.03.2021-31.07.2021.        

3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor care fac parte din componenţa Comisiei din 

funcţiile deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-

desemnate în funcţiile respective.             

4. Primarii municipiului, orașului comunelor, satelor: 

- vor asigura prezența tuturor cetățenilor, anul nașterii 1994-2003, la Comisia medicală și de 

încorporare, conform graficului anexat la prezenta decizie; 

- în ziua încorporării vor organiza petrecerea solemnă a recruților la serviciul miltar.                                                                                                                                                      

5. IMSP „Spitalul raional Ungheni” (director interimar V.Popovici) va institui comisia medicală  

 

raională conform prevederilor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele 

Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23.06.2003, în 

următoarea componenţă: medic chirurg, medic terapeut, medic neurolog, medic oftalmolog, medic 

otorinolaringolog, medic dermato-venerolog, (a/m medic chirurg, a/m internist, a/m neuropatolog,  



a/m otorinolaringolog, a/m medicului oftalmolog, a/m dermato-venerolog), care va activa conform 

graficului aprobat ce constituie anexă la decizie şi pe toată perioada încorporării: 

- va asigura comisia nominalizată cu inventarul şi materialele necesare;                                                       

- va organiza instruirea metodică a specialiştilor comisiei medicale în termen de pînă la 

19.03.2021;                                                                                                                                                          

- va întocmi devizul de cheltuieli, în comun cu conducerea Centrului militar teritorial Ungheni şi îl 

va prezenta preşedintelui raionului.                                                                                                      

6.  IMSP ”Centrul de sănătate  Ungheni” (șef Lilia Scurtu) va desemna și delega medicul 

psihiatru, a/m psihiatru și psihologul în cadrul comisiei medico-militare raionale.                                                        

7. Inspectoratul de poliţie Ungheni (comisar  șef Victor Gavrilița):                                                                           

- va asigura căutarea şi prezentarea recruţilor care se eschivează de la încorporare;                           

- va studia şi selecta recruţii pentru încorporare în trupele de carabinieri;                                               

- va asigura menţinerea ordinii publice la Centrul militar teritorial Ungheni în zilele desfăşurării 

încorporării.                                                                                                                                              

8. Direcţia finanţe (şef  Tatiana Struc) va aloca mijloace financiare pentru organizarea şi 

desfăşurarea încorporării cetăţenilor la serviciul militar în termen, conform devizului de cheltuieli 

prezentat de IMSP „Spitalul raional Ungheni”.    

9. Direcţia educație (şef Iulia Pancu), Secţia cultură și turism (şef interimar Vadim Păslaru) în 

comun cu Secţia recrutare-încorporare a Centrului militar teritorial Ungheni:                                                                  

- vor organiza şi desfăşura măsurile corespunzătoare ce ţin de pregătirea către încorporare şi 

încorporarea cetăţenilor la serviciul militar în termen;                                                                            

- vor organiza şi vor desfăşura „Ziua recrutului”.                                                                                                                                                                                    

10. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele 

raionului. 

 

 

 

 

                        Preşedintele şedinţei                              ______________________ 

 

Contrasemnează: 

        Secretarul Consiliului raional                                          Rodica LIȚCAN   

  

Şef Serviciu juridic şi resurse umane                                       Irina TOADER 

                

                  Comandant Centrul militar teritorial                                    Igor ADJOVSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 


