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Descriere
Evenimentul de viaţă este activitatea de recrutare pentru luare în evidenţă militară a
tinerilor, selectarea recruţilor apţi pentru îndeplinirea serviciului militar şi repartizarea lor
preliminară pe genuri de arme şi componente ale Forţelor Armate, la atingerea vîrstei de 16
ani de către organele administrativ-militare teritoriale.
Pentru a satisface necesităţile autorităţilor publice şi ale cetăţenilor, serviciul public
acordat în legătură cu acest eveniment trebuie asigurat.
Documentul de evidenţă militară aflat asupra recrutului este adeverinţa de recrutare,
care se întocmeşte de către organele administrativ-militare teritoriale în momentul luării lui în
evidenţa militară. Adeverinţa de recrutare se eliberează cetăţenilor în termen de pînă la 10
zile.
Centrele militare
Ministerul Apărării
Funcţia publică a serviciului constă în asigurarea recepţionării, prelucrării, verificării,
sistematizării şi aprecierii informaţiei privind ameninţărilor şi pericolelor cu caracter militar,
care au sau pot avea impact asupra suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a
Republicii Moldova, elaborarea politicilor şi procedurilor privind recrutarea şi încorporarea
cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, chemarea lor la
concentrări militare, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, la declararea mobilizării, precum
şi trecerea în rezervă sau demobilizarea lor (introdus la 01.08.2014, conform HG nr.939 din
2007)
Legea nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea
Patriei; Legea nr.1024 din 02.06.2000 cetăţeniei Republicii Moldova; Legea nr.190-XIII din
19.07.1994 cu privire la petiţionare; Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 Pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen
sau în cel cu termen redus; Hotărîrea Guvernului nr.631 din 23.05.2003 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la evidenţa militară
Adresa MA:
şos. Hînceşti, 84, Chişinău, MD-2021, Republica Moldova
Pagina web: www.army.md
Tel.pentru informaţii: +37322252498
E-mail: army.gov.md
Informaţiile de contact ale organelor administrativ-militare teritoriale pot fi accesate pe
pagina web a Ministerului Apărării
În zilele lucrătoare: Luni-Vineri, 08:00 - 17:00; Pauza de masă 12:00 -13:00
Cetăţeanul Republicii Moldova sau alte persoane
Se stabileşte tuturor cetăţenilor luaţi în evidenţă militară în calitate de recruţi (Legea
nr.1245 din 2002)
 Actul de identitate sau adeverinţa de naştere (copia);
 Certificatul de studii (copia sau originalul);
 Certificatul despre componenţa familiei;
 Certificatul despre locul de muncă/studii;
 Caracteristica de la locul de muncă/studii;
 Alte acte ce confirmă starea sănătăţii, starea familială, după caz;
 Copia certificatului de eliberare din locurile de detenţie, în cazul în care acesta a avut
loc.
10 zile din momentul adresării şi pînă la eliberarea documentului solicitat, de regulă 35 zile
Serviciul este gratuit
Şefii organelor administrativ-militare teritoriale
Nu există
Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea
limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
- Certificatul de studii (copia sau originalul)
- Certificatul despre componenţa familiei
- Certificatul despre locul de muncă/studii
- Caracteristica de la locul de muncă/studii
- Alte acte ce confirmă starea sănătăţii, starea familială, după caz;
- Copia certificatului de eliberare din locurile de detenţie, în cazul în care acesta a avut

loc.
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Nu există
În cazul insatisfacţiei cu serviciul, cetăţeanul poate să depună petiţii adresate organului
administrativ-militar teritorial sau organelor superioare
În cazul în care nu s-a adresat pentru a o ridica mai mult de 15 zile.
3-5 zile din momentul depunerii documentelor şi pînă la eliberarea adeverinţei de
recrutare
Sancţiuni şi penalităţi sunt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare

