
Paşaportul serviciului public interinstituţional „Acordarea bazei de instruire şi asistenţei practice la pregătirea 
militară a elevilor şi studenţilor din cadrul catedrelor militare ale instituţiilor de învăţămînt superior de stat” 

 
Denumire Descriere 
Situaţia de viaţă Situaţia de viaţă este acordarea dreptului  cetăţenilor la instruirea militară în cadrul catedrelor 

militare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat 
Descrierea serviciului Acest serviciu este organizat de Marele Stat Major al Armatei Naţionale în scopul pregătirii 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei, completării rezervei Forţelor Armate, precum şi selectării 
unor candidaţi pentru încadrarea în serviciul militar prin contract 

Prestatorul 
serviciului 

Marele Stat Major al Armatei Naţionale şi unităţile militare ale Armatei Naţionale 

Posesorul serviciului Ministerul Apărării 
Funcţia serviciului Instruirea militară a studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi absolvenţii 

acestor instituţii, elevii colegiilor, din anul de absolvire la catedrele  militare ale instituţiilor 
de învăţămînt superior de stat 

Actele normative - Legea nr. 1245 din 18 iulie 2002 „ Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 
Patriei”; 
 - Hotărârea Guvernului nr.587 din 20 mai 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire 
la activitatea catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt  
superior de stat”. 

Informaţii de contact Adresa: şos. Hînceşti 84, Chişinău MD-2021, Republica Moldova 
Pagina web: www.army.md 
Telefon de contact +373 22 252398 
Poşta electronică:J1@army.md 

Programul de lucru Conform cererilor, după programul de lucru  
Beneficiarul Elevii şi studenţii din cadrul catedrelor militare ale instituţiilor de învăţămînt superior de stat 
Condiţiile de 
eligibilitate 

Beneficiarul trebuie să prezinte contractul de prestări servicii şi listele nominale a studenţilor 
şi elevilor admişi la instruirea practică 

Documentele 
necesare 

- Plan tematic,; 
- Calculul orelor; 
- Orarul lecţiilor  pe semestru. 

Termenul de 
acordare a serviciului 

Conform Oralului de lucru al unităţilor militare. 

Tariful Serviciul este contra plată. 
Mijloacele de 
acordare a serviciului 

Baza materială de instruire (armamentul şi tehnica din dotare, utilaje, muniţii pentru tragere, 
echipament, clase, laboratoare, poligoane, fond de cazarmă, locuri amenajate pentru trageri de 
luptă, parcuri, platouri, orăşele sportive, materiale didactice, literatură de specialitate şi alt 
patrimoniu al unităţii) 

Serviciu electronic Nu există. 
Limba Limba de stat.   
Serviciile aferente Eliberarea certificatului medical despre starea sănătăţii, eliberat de una din instituţiile medico-

militare 
Serviciile similare Pregătire militară a soldaţilor  în termen. 
Procesul 
administrativ 

În cazul insatisfacţiei cu serviciul, clientul poate să adreseze reclamaţii organelor superioare, 
iar  în cazul când petiţionarii,  care  consideră  că  drepturile  lor  au fost lezate şi nu sânt de 
acord cu deciziile Ministerului Apărării sau persoanei oficiale 
care  au  examinat  petiţia,  au  dreptul de a  se  adreseze în instanţa conform legislaţiei în 
vigoare 

Reamintire şi 
termenul de realizare 

În conformitate cu documentele de conducere instruirea la catedrele militare se desfăşoară de 
două ori pe an: septembrie-decembrie şi februarie-iunie. 

Sancţiuni şi penalităţi Sancţiunile sânt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


