
                                                                                                             

 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 

 

DECIZIE nr. 1/35 

 

 

din  18 februarie  2020                                                                        or. Nisporeni 

                                                                                 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor 

în Forţele Armate ale Republicii Moldova în primăvara  anului 2020. 

 

În conformitate cu art. 43, 46 alin. 1) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, Legii Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002 “Cu privire la 

pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, precum și organizarea calitativă a 

încorporării cetăţenilor pentru îndeplinirea serviciului militar în termen în primavara 

anului 2020, Consiliul raional, 
 

D E C I D E : 
 

1. Se instituie Comisia de organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor 

în Forţele Armate ale Republicii Moldova în primăvara  anului 2020 în următoarea 

componenţă: 

Preşedinte: 

Sergiu Sococol - vicepreşedintele raionului Nisporeni 

Vicepreşedinţii: 

Victor Prisacaru - şef Secţie administrativ-militară (l.d.p. Nisporeni) 

Silvia Postică- reprezentantul serviciului civil 
Secretar: 

Iurie Tîmbur -  specialist Secţie administrativ-militară (l.d.p. Nisporeni) 

Membrii comisiei: 

Galina Gonţa - medic otorinolaringolog, IMSP „Spitalul raional Nisporeni”, preşedintele comisiei 

medico-militare 

Gheorghe Bargan - şeful Secţiei securitate publică a Inspectoratului de Poliţie 

Nisporeni, comisar 

____________________reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri 

2. Comisia va desfăşura activitatea în perioada 01.03.2020 - 28.08.2020. 

3. Se stabilește că în caz de eliberare/absenţă temporară a membrilor care fac parte 

din componența comisiei din funcțiile deținute, atribuțiile acestora în cadrul comisiei 

vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective. 

4. Se atribuie dlui Vasile MĂRCUŢĂ, preşedintele raionului, dreptul de a desemna 

prin dispoziţie reprezentantul  Departamentului Trupelor de Carabinieri. 

5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I al raionului Nisporeni în 

comun cu Secţia administrativ-militară (l.d.p. Nisporeni), în perioada 01.03.2020 - 

 



28.08.2020 vor întreprinde măsurile necesare în scopul organizării și desfășurării 

încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova. 

6. Direcţia învăţămînt, tineret şi sport (şef Nina Sterpu), secţia Cultură și turism 

(şef Lilian Zbirnea), în comun cu Secţia administrativ-militară (l.d.p. Nisporeni): 

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

încorporare și încorporarea cetăţenilor la serviciul militar în termen; 

- vor organiza şi vor desfăşura „Ziua recrutului”. 

7. IMSP „Spitalul raional Nisporeni”(director Lidia Crăciun) va institui comisia 

medicală raională conform prevederilor Regulamentului cu privire la expertiza medico-

militară în Forțele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului, 

nr. 897 din 23.06.2003, în următoarea componenţă: medic chirurg, medic internist, 

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), care va activa conform graficului aprobat ce constituie anexă la 

decizie și 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 31.03.2020; 

- va întocmi devizul de cheltuieli, în comun cu conducerea Secţiei administrativ-

militară (l.d.p. Nisporeni) şi îl va prezenta spre aprobare preşedintelui raionului. 

8. IMSP „Centrul de sănătate Nisporeni” (şef Vera Tăbăcaru) va desemna şi delega 

medicul psihiatru, a/m psihiatru şi psihologul în cadrul comisiei medico-militare 

raionale. 

 9. Inspectoratul de poliţie Nisporeni (şef interimar Nicolaie BUZU ): 

- 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 Secţia administrativ-militară  

(l.d.p. Nisporeni). 

10. Direcţia finanţe (şef Vera Lazăr) va aloca mijloace financiare pentru 

organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor la serviciul militar în termen, 

conform devizului de cheltuieli prezentat de IMSP „Spitalul raional Nisporeni”. 

11. Se recomandă primarilor oraşului, comunelor, satelor din raionul Nisporeni să 

asigure prezentarea în termenul stabilit a recruţilor la comisia medicală şi la încorporare 

şi vor organiza petrecerea solemnă la serviciul militar în termen. 

12. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile 

MĂRCUŢĂ preşedintele raionului.             

 

Preşedintele şedinţei              

Consiliului raional          Ion Gangan 

              

           

Secretarul interimar al 

Consiliului raional          Sergiu Zmeu 

 

 

 



 

Anexă la Decizia Consiliului raional Nisporeni 

Nr.1/35 

din  18 februarie 2020 

Graficul 
desfăşurării comisiei medicale şi de încorporare a tinerilor 

 în primavara anului 2020 în raionul Nisporeni 

Nr. 

d/r 
Primăria 

Sarcina 

prealabilă 

Data desfăşurării 

comisiei medicale şi 

de încorporare 

Notă 

1.  Bălăneşti 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

2.  Mileşti 3 01.03.2020 - 28.08.2020  

3.  Selişte 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

4.  Bărboieni 2 01.03.2020 - 28.08.2020  

5.  Soltăneşti 2 01.03.2020 - 28.08.2020  

6.  Valea-Trestieni 3 01.03.2020 - 28.08.2020  

7.  Bălăureşti 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

8.  Grozeşti 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

9.  Boldureşti 5 01.03.2020 - 28.08.2020  

10.  Brătuleni 5 01.03.2020 - 28.08.2020  

11.  Bolţun 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

12.  Iurceni 5 01.03.2020 - 28.08.2020  

13.  Bursuc 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

14.  Călimăneşti 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

15.  Marinici 5 01.03.2020 - 28.08.2020  

16.  Cioreşti 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

17.  Ciuteşti 3 01.03.2020 - 28.08.2020  

18.  Cristeşti 3 01.03.2020 - 28.08.2020  

19.  Vărzăreşti 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

20.  Vînători 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

21.  Şişcani 4 01.03.2020 - 28.08.2020  

22.  Zberoaia 3 01.03.2020 - 28.08.2020  

23.  or. Nisporeni 15 01.03.2020 - 28.08.2020  

 Total 98   

 

     
 

            Şef Secţie administrativ-militară(l.d.p. Nisporeni) 

 

          căpitan                                  Victor PRISACARU                

 

 
 

 


