
 

 
    REPUBLICA  MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА     
    PRIMĂRIA m.BĂLŢI                     ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 

 

 
    

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 244  

din  08.08.2022  

 

Cu privire la efectuarea controlului medical și încorporarea  

în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus  

şi serviciul civil (de alternativă) a recruţilor cu anul nașterii  

1995-2004 din mun. Bălţi în octombrie 2022- ianuarie 2023. 

 

        În conformitate cu art. 14, 19, art. 29, 32 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 6, 12 şi art. 28, 29 din Legea Republicii 

Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 

Patriei”, Legea Republicii Moldova nr.156-XVI din 06.07.2007 „Cu privire la organizarea 

serviciului civil (de alternativă)”, Hotărîrea Guvernului RM nr. 77 din 31.01.2001 pentru 

aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al 

organelor  administrativ-militare, Hotărîrea Guvernului RM nr. 864 din 17.08.2005, decizia 

CMB № 12/3 din 29.07.2022 şi în scopul organizării încorporării la serviciul militar în termen, 

serviciul cu termen redus şi în serviciul civil a recruţilor din mun. Bălţi în octombrie 2022-

ianuarie 2023; - 

 
1.  Secției evidență militară și serviciul de alternativă a primăriei mun. Bălți:  

1.1. Să aducă la cunoștință serviciilor interesate componenţa comisiei de încorporare  în serviciul 

militar în termen, serviciul cu termen redus şi în serviciul civil (de alternativă) a recruţilor din 

mun. Bălţi în octombrie 2022-ianuarie 2023, aprobată prin decizia CMB № 12/3 din 29.07.2022 

„Cu privire la efectuarea controlului medical și încorporarea în serviciul militar în termen, 

serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) a recruţilor cu anul nașterii 

1995-2004 din mun. Bălţi în octombrie 2022-ianuarie 2023”; 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI: - T. Dubițkaia - viceprimar al municipiului Bălţi. 

VICEPREŞEDINȚII COMISIEI: 

   - locotenent-colonel M. Savca - comandant al Centrului militar teritorial Bălţi; 

   - Gh. Guțu - şef Secție evidenţă militară și serviciul de alternativă a primăriei mun. Bălţi. 

MEMBRII COMISIEI: 

   -  comisar O. Chilaru – şef Serviciul patrulare al SSP al IP Bălţi;  

   -  căpitan V. Grigoraș - șef interimar Secție recrutare-încorporare CMT Bălți; 

   -  maior Iu. Pînzaru - comandant de companie u/m 1003; 

   -  căpitan N. Carauș - psiholog Bg. 1 I. Mo.; 

   -  V. Leanco - specialist principal, Secție sănătate a DGASS PF a primăriei mun. Bălţi; 

   -  I. Gonța  - specialist principal, Secție EM și SA a primăriei mun. Bălţi; 

   -  L. Blaj - specialist principal DÎTS a primăriei mun. Bălți; 

   - T. Turceac - preşedintele comisiei medico-militare. 

SECRETARUL COMISIEI: 

   - C. Lupașco – specialist principal  Secție recrutare-încorporare a CMT  Bălţi. 

 

1.2. Să asigure şi să organizeze înştiinţarea și prezența recruţilor din mun. Bălţi la comisiile 

medico-militare şi de încorporare. 

1.3. Să efectuieze primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul 

militar în termen şi de încorporare în serviciul civil pînă la data de 30.09.2022 fără efectuarea 



examinării medicale în conformitate cu Dispoziţia nr. 30 din 11.07.2022 a Centrului Serviciului 

Civil al RM.   

2.  Se pune în sarcina Secției sănătate a DGASS PF: 

2.1. Crearea comisiei medico - militare pentru examinarea medicală a recruţilor în următoarea 

componenţă: medic chirurg, neurolog, psihiatru, oftalmolog, internist, otorinolaringolog, 

dermatolog, stomatolog şi două asistente medicale. Specialiştii nominalizaţi vor fi degrevaţi în 

perioada 12.09.2022-31.01.2023 din funcţia de bază, păstrînduli-se locul de muncă şi salariul 

mediu lunar. 

2.2. Crearea în instituţiile medicale municipale condiţiilor respective pentru efectuarea 

investigaţiilor medicale necesare, examinarea suplimentară şi tratarea recruţilor în condiţii de 

staţionar.  

2.3. Prezentarea pînă pe data de 10.09.2022 Centrului militar teritorial Bălţi a listei recruţilor 

a.n.1995–2004, care se află în evidenţă la dispensarele psihoneurologice, ftiziopulmunologice, 

dermatovenerologice şi instituţiile oncologice. 

2.4. Programul de lucru al  comisiei medico-militare se stabilește în perioada 12.09.2022-

31.01.2023, de la ora 900 pînă la 1300 (cu excepţia zilelor de odihnă şi zilelor de sărbătoare).  

3. Direcția generală financiar - economică să asigure acoperirea cheltuielilor privind serviciile 

medicale, acordate recruţilor în limita alocaţiilor, prevăzute în acest scop în bugetul municipal 

Bălţi pe anul 2022.  

4. Se recomandă Inspectoratului de poliţie Bălţi în comun cu autorităţile publice locale şi Centrul 

militar teritorial Bălţi: 

4.1.  Să întreprindă măsuri pentru căutarea şi reţinerea recruţilor, care nu s-au prezentat, conform 

ordinului de chemare, la Centrul militar teritorial Bălţi. 

4.2. Să exercite controlul asupra respectării de către cetăţeni a regulilor de evidenţă militară.      

4.3. Cu scopul eficientizării lucrului  privind căutarea şi reţinerea recruţilor, care se eschivează 

de la prezentarea la comisia medico-militară şi de la încorporare să detaşeze la Centrul militar 

teritorial Bălţi cîte un colaborator de la fiecare sector de poliţie (Centru, Podul Chişinăului, Gara 

de Nord, Dacia, Pămînteni, Jubiliar, Molodova) în perioada 12.09.2022-31.01.2023. 

5. Se recomandă сonducătorilor de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent  de tipul de 

proprietate şi forma juridică de organizare, să-și asume responsabilitatea în ceea ce priveşte 

prezentarea recruţilor (în privinţa salariaţilor proprii) la comisia medicală și de încorporare. 

6. Se recomandă Centrului militar teritorial Bălţi: 

6.1. Amenajarea  încăperilor pe teritoriul Centrului militar în perioada 12.09.2022-31.01.2023 

pentru activitatea comisiilor medico - militare și de încorporare. 

6.2. Să coordoneze în prealabil data și ora desfășurării ședințelor comisiei de încorporare în 

serviciul militar în termen, serviciul cu termen redus a recruților din mun. Bălţi în octombrie 

2022-ianuarie 2023 cu președintele comisiei nominalizate. 

7.  Se abrogă dispoziţia primarului nr. 66 din 16.03.2022. 

8. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina dnei T. Dubițkaia, 

viceprimarul mun. Bălţi. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR AL  MUN. BĂLŢI                                                                        Nicolai GRIGORIȘIN 
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