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          Republica Moldova                                                       Республика Молдова     
                                                                           

 PRIMĂRIA MUN. BĂLŢI                                    ПРИМЭРИЯ МУН. БЭЛЦЬ 
 
                                         

         

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

                                            
Nr. 336 

din 07.11.2022 

 

Cu privire la organizarea și desfăşurarea recrutării şi examinării medicale  

a tinerilor a.n.2007 și a celor care anterior nu au fost luați în evidență militară, 

care locuiesc pe teritoriul municipiului Bălţi. 

 

         În scopul bunei organizări a recrutării ( luarea în evidenţă militară a tinerilor), în temeiul art. 

29, 32 din Legea RM nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 6, art. 

12 şi art. 29 din Legea RM nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru 

apărarea Patriei”, Hotărîrii Guvernului RM nr. 77 din 31.01.2001, Regulamentul cu privire la 

încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului RM nr. 864 din17.08.2005, și decizia CMB № 15/6 din 28.10.2022 „Cu 

privire la organizarea și desfăşurarea recrutării şi examinării medicale a tinerilor a.n. 2007 și a celor 

care anterior nu au fost luați în evidență militară care locuiesc pe teritoriul municipiului Bălţi’’: 

       1. Secția evidență militară și serviciul de alternativă va aduce la cunoștință serviciilor interesate 

componenţa comisiei de recrutare a tinerilor a.n. 2007 mun.Bălţi aprobată prin decizia CMB № 

15/6 din 28.10.2022 „Cu privire la organizarea și desfăşurarea recrutării şi examinării medicale a 

tinerilor a.n. 2007 și a celor care anterior nu au fost luați în evidență militară care locuiesc pe 

teritoriul municipiului Bălţi’’; 

PREŞEDINTELE COMISIEI: 

- T. Dubițkaia –  viceprimar municipiului Bălţi. 

LOCŢIITORI AI PREŞEDINTELUI: 

- 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; 

        - colonel N. Putină- șef Secție recrutare-încorporare CMT Bălți; 

       -  E. Zvariș - Șef adjunct Direcție Genarală, Șef Secția Sănătate în cadrul DGASS și 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. 

 

     2. Se aprobă graficul prezentării tinerilor a.n. 2007 la Centrul militar teritorial Bălţi pentru 

trecerea comisiei medico-militare de recrutare (anexă).                                       



     3.  Secția Sănătate în cadrul DGASS și PF a primăriei mun. Bălţi, d-na E. Zvariș:                                                                                                    

     3.1. Va crea o comisie pentru examinarea medicală a recruţilor în următoarea componenţa: 

medic terapeut, chirurg, oftalmolog, otolaringolog, psihiatru, neurolog, dermatolog, stomatolog și 

două asistente medicale. Specialiştii nominalizaţi vor fi degrevaţi pentru perioada de la 01.02.2023  

pînă la 31.03.2023 din funcţia de baza, păstrînduli-se locul de muncă şi salariul mediu. Lucrul 

comisiei medicale se stabileşte între orele 08.00 - 12.00. 

     3.2. Va crea în instituţiile medicale municipale condiţii optime pentru efectuarea investigaţiilor 

medicale obligatorii şi adăugătoare. 

     3.3. Va prezenta Centrului Militar teritorial Bălţi listele recruţilor a.n. 2007, care se află la 

evidenţă la dispensarele psihoneurologice, ftiziopulmanologice, dermatovenerologice, narcologice. 

     3.4. Va prezenta lunar informaţie despre realizarea acţiunilor de asanare medicală a tinerilor.    

  4. Centrul Militar Teritorial Bălţi va desfăşura activitatea comisiei medicale și comisiei de 

recrutare de la 01.02.2023 pînă la 31.03.2023 şi va amenaja încăperile de serviciu pe teritoriul 

Centrului Militar.  

  5. Şeful Direcţiei Învăţămănt,Tinereţ şi Sport (d-na O. Iurcenco) şi conducătorii instituţiilor de 

învăţămînt ( colegiilor, şcolilor profesionale, şcolilor medii, liceelor ): 

a) să numească în instituţiile de învăţămînt din municipiu responsabili de efectuarea testării 

psihologice a recruţilor cu anul naşterii 2007 (testul Raven); 

b) să asigure prezenţa tinerilor a.n.2007 la comisia medico-militară și la comisia de recrutare (de la 

ora 08.00 pînă la ora 12.00) cu însoțirea dirigintelui de clasă și asistentei medicale. La sosirea 

tinerilor la comisia medicală cu sine de avut extrasul din fişa medicală de ambulator; 

 c) prezentarea în Centrul Militar teritorial Bălţi a documentelor necesare pentru luare la evidenţă 

militară a tinerilor a.n.2007: 

   - mapă pentru dosar; 

   - certificat despre componenţa familiei; 

   - caracteristica; 

   - certificat de studii; 

   - copia adeverinţei de naştere; 

   - 4 fotografii 3 x 4; 

   - rezultatele investigaţiilor medicale; 

  - caracteristica psihologică cu rezultatele testării psihologice; 

 6. Direcţia Învăţămînt, Tinereţ şi Sport, Secția evidență militară și serviciul de alternativă a 

primăriei mun. Bălţi, primăriile din componenţa municipiului, în comun cu Centrul Militar teritorial 

Bălţi vor organiza  activităţi de educaţie civică a recruţilor. 

 7. Direcția Generală Financiar-Economică va asigura cheltuielile privind serviciile medicale, 

acordate recruţilor în limita alocaţiilor, prevăzute în acest scop în bugetul municipal Bălţi pe anul 

2023. 

 8. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina d-nei T. Dubițkaia, 

viceprimarul mun. Bălţi. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR AL  MUN. BĂLŢI                                                                       Nicolai GRIGORIȘIN 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    

 

 

 



 

 

 

 

Anexă  

la dispoziția primarului 

nr. 336 din 07.11.2022  

Planul-grafic 

             al prezentării tinerilor a. n. 2007 la comisia medico-militară şi la comisia de recrutate  
Nr. 
d/o 

Instituţia de învăţămînt Adresa Telefon Număr
-ul de 
recruţi 

Data 
prezentării la 

comisia 
medicală 

Notă 

1.  Liceu “L.Blaga” str. Puşkin, 69 2-33-32 49 01.02.2023  
2.  Gimnaziu nr.2 str. Sadoveanu, 57 2-53-54 6 06.02.2023  
3.  Gimnaziu nr.3 str. Sorocii, 21 4-42-89 7 03.02.2023  
4.  Gimnaziu nr.4 str. Chişinăului, 28 2-55-73 - 

 
 

5.  Liceu „M.Lomonosov” str. Larisa, 5 4-37-68 25 02.02.2023  
6.  Gimnaziu nr.6 str. Kiev, 16 4-32-92 16 02.02.2023  
7.  Gimnaziu nr.7 str. Colesov, 15 3-81-82 11 03.02.2023  
8.  Gimnaziu nr.9 str. Copernic, 23 2-45-67 12 03.02.2023  

9.  Gimnaziul nr. 10 str. Bolotnicov, 19 6-29-70 10 03.02.2023  

10.  Gimnaziu nr.14 str. Coneva, 7 7-30-87 17 07.02.2023  
11.  Gimnaziu “A.I.Cuza” str. Cahul, 46 4-66-24 25 06.02.2023  
12.  Gimnaziu nr.19 sat. Elizaveta 6-82-81 10 06.02.2023  

13.  Liceu “Şt.cel Mare” str. Ostrovschi, 17 3-05-10 25 07.02.2023  
14.  Liceu “M. Goriki” str. Eminescu, 4 4-61-88 24 08.02.2023  
15.  Liceu “A.Puşkin” str. Bulgară, 122 7-66-98 33 09.02.2023  
16.  Liceu “N.Gogol” str. Acad.N. Filipp, 2 2-80-76 41 10.02.2023  
17.  Liceu “G.Coşbuc” str. Larisa, 3 6-60-16 58 13.02.2023- 

14.02.2023 
 

18.  Liceu “V. Alecsandri” str. Conev, 16 a 7-55-41 58 15.02.2023- 
16.02.2023 

 

19.  Liceu “B.P.Haşdeu” str. Cehov, 19 3-33-24 54 20.02.2023- 
21.02.2023 

 

20.  Liceu “M.Eminescu” str. Şt.cel Mare, 81 2-25-65 78 22.02.2023- 
23.02.2023 

 

21.  Liceu “D.Cantemir” str. Sf. Nicolae,98 a 2-34-58 32 17.02.2023  
22.  Liceu ”I. Creangă” str. Puşkin, 38 5-24-82 12 08.02.2023  
23.  Liceu ,,V.Maiakovski’’ str.Vladimirescu, 

32b 
3-31-26 25 

24.02.2023 
 

24.  ŞPP nr.1 str. I. Franco, 9 7-13-57 12 17.02.2023  
25.  CESPA str. Decebal, 111 7-15-57 14 14.02.2023  
26.  ŞP nr.3 str. Victoriei, 62a  2 09.02.2023  

27.  ŞP nr.4 str. I. Franco, 7 7-24-57 28 28.02.2023  

28.  ŞP nr.5 str. I. Franco, 15 7-23-34 27 01.03.2023  
29.  CMB str. Decebal, 101 3-01-06 5 09.02.2023  
30.  CMPB str. Porumbescu, 18 2-05-69 4 21.02.2023  
31.  Colegiul Politehnic str. I.Franco, 11 7-20-94 35 27.02.2023  
32.  Col. Industriei Uşoare str. I.Franco, 17 7-13-10 3 24.02.2023  
33.  Colegiul Tehnic Feroviar str. Decebal, 101a 7-03-98 

7-51-62 
12 

16.02.2023 
 

Zilele adăugătoare – fiecare zi pînă la 31.03.2023. 
Notă: Prezentarea tinerlor care din motive întemeiate sau neîntemeiate nu s-au prezentat la 

comisia de recrutare-încorporare se va efectua pe parcursul perioadei de recrutare în fiecare zi de 

lucru a comisiei medico-militare. 
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