Paşaportul serviciului public individualizat cu caracter social„Facilitarea militarilor şi membrii familiilor lor la
studii în instituţiile de învăţământ superior şi medie”
Denumire
Situaţia de viaţă
Descrierea serviciului

Prestatorul
serviciului
Posesorul serviciului
Funcţia serviciului
Actele normative
Informaţii de contact

Programul de lucru
Beneficiarul

Condiţiile de
eligibilitate
Documentele
necesare

Termenul de
acordare a serviciului
Tariful
Mijloacele de
acordare a serviciului
Serviciu electronic
Limba
Serviciile aferente
Serviciile similare
Procesul
administrativ
Reamintire şi
termenul de realizare
Sancţiuni şi penalităţi

Descriere
Situaţia de viaţă este încheierea acordurilor de colaborarea în domeniul educaţional dintre
Ministrul Apărării şi instituţiile de învăţământ din Republica Moldova.
Acest serviciu este organizat de Ministerul Apărării în comun cu instituţiile de învăţământ
din Republica Moldova pentru a susţine militarii şi membrii familiilor lor la studii şi
organizarea stagiilor de practică a studenţilor în cadrul Ministerului Apărării şi a unităţilor
militare.
Structurile Ministerului Apărării şi a unităţilor militare
Ministerul Apărării
Protecţia socială
Legea nr. 162 din 22.07.2005„Cu privire la statutul militarilor”
Adresa: şos. Hînceşti 84, Chişinău MD-2021, Republica Moldova
Pagina web: www.army.md
Telefon de contact +373 22 252 223
Poşta electronică:alexandru.dragomir@army.md
Pe parcursul anului de învăţămînt, conform orarului stabilit.
- Militarii prin contract ai Armatei Naţionale;
- Membrii familiilor militarilor prin contract ai Armatei Naţionale;
- Studenţii instituţiilor de învăţămînt - partenere
- Beneficiarul înaintează raport (cererea) privind includerea la studii;
- Raport (cererea) se examinează de către Comisie specială, constituită pentru acest scop;
- Studenţii se acceptă în baza listelor prezentate de către instituţiile de învăţămînt.
- Raport (cererea) depusă
- Copia diplomei de bacalaureat sau de studii medii de specialitate (colegiu);
- Copia buletinului de identitate şi datelor despre părintele militar (numele, prenumele
gradul militar, funcţia deţinută, vechimea în serviciu).
Conform prevederilor stabilite de conducerea Ministerului Apărării în comun cu instituţiile de
învăţământ partenere
Serviciul este gratuit
- Personal la instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova;
- Personal la Ministerul Apărării şi înunităţile militare.
Nu există
Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
- Acordarea asistenţei sociale la necesitatea
Nu există
În cazul insatisfacţiei cu serviciul, persoana poate să adreseze reclamaţii conducerii
Ministerului Apărării sau instituţiilor de învăţămînt partenere.
Pe parcursul anului de învăţămînt.
Sancţiunile şi penalităţile nu există.

