
P A Ş A P O R T U L  
serviciului de administrare publică individualizate cu caracter social 

 

„Evoluarea Orchestrei Prezidenţiale a Republicii Moldova, orchestrelor militare 
ale  Brigăzilor 1,  2,  3  infanterie  motorizată  în cadrul   prezentărilor   artistice,  

festivalurilor  muzicii militare şi altor activităţi culturale (ceremonii funebre)” 
 

DENUMIRE DESCRIERE 

Situaţia  
de viaţă 

Promovarea tradiţiilor militare, educaţiei militaro-patriotice a tinerilor 
cetăţeni ai Republicii Moldova, educării cetăţenilor în spiritul 
devotamentului faţă de Patrie. 

Descrierea 
serviciului 

Serviciul este organizat în scopul continuării tradiţiilor, respectării 
obiceiurilor seculare ale poporului, luând în considerare rolul lor la 
formarea unei moralităţi sănătoase, la îmbogăţirea vieţii spirituale a omului, 
ţinând cont de solicitările cetăţenilor republicii de a se reveni la valorile 
naţionale.  

Prestatorul 
serviciului 

Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova, orchestrele militare din 
cadrul Brigăzilor 1, 2, 3 infanterie motorizată. 

Posesorul  
serviciului 

Ministerul Apărării. 

Funcţia  
serviciului 

Asigurarea activităţilor militar-protocolare şi ceremonialelor militare, ce nu 
cad sub incidenţa prevederilor Hotărârii Parlamentului RM nr.433 din 26 
decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la 
zilele de odihnă în Republica Moldova, prezentărilor artistice, festivalurilor 
naţionale şi internaţionale a muzicii militare, deschiderea/închiderea 
campionatelor naţionale şi internaţionale, şi altor activităţi culturale, 
ceremonii funebre a persoanelor ce nu cad sub incidenţa prevederilor 
Regulamentului serviciului de garnizoană şi serviciului de gardă al Forţelor 
Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 2327 din  03.09.2009”, altor activităţi cu excepţia 
celor cu caracter politic. 

Actele normative 

Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată, de 
către marile unități, unitățile militare ale Armatei Naționale și instituțiile 
Ministerului Apărării şi Regulamentul, privind modul de formare şi 
direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale, aprobate prin ordinul 
Ministrului apărării nr.95 din 18.04.2006. 

Informaţii  
de contact 

Adresa: şos. Hînceşti 84, Chişinău MD-2021, Republica Moldova 
Pagina web: www.army.md 
Telefon de contact: 022-252-385 
Poşta electronică: veaceslav.veste@army.md 
Adresa: str. Pietrarilor 3, Chişinău MD-2021, Republica Moldova 
Pagina web: www.army.md 
Telefon de contact: 022-252-430 
Poşta electronică: orchestra_prezidentiala@mail.ru 

Programul  
de lucru 

Conform contractului încheiat.  

Beneficiarul Cetăţenii Republicii Moldova, organizații obştești. 

Condiţiile  
de eligibilitate 

Beneficiarul (cu excepţia Preşedinţiei Republicii Moldova) va înainta o 
cerere în adresa Secretarului general al Aparatului Preşedintelui Republicii 
Moldova sau Ministrului apărării (conform competenţelor delegate în 
Ordinul Comandantului Suprem al Forţelor Armate ale Republicii Moldova 
nr.01-VII CS din 09.10.2012). 



DENUMIRE DESCRIERE 

Documentele 
necesare 

Indicaţia Secretarului general al Aparatului Preşedintelui Republicii 
Moldova sau a Ministrului apărării, cu privire la desemnarea Orchestrei 
Prezidenţiale a Republicii Moldova (Orchestrelor militare ale Brigăzilor 1, 
2, 3 infanterie motorizată) la ceremonia …”, cererea beneficiarului  şi 
actele aferente ale acestuia (buletinul de identitate în cazul persoanei fizice, 
planul desfăşurării activităţii, certificat de deces a persoanei, etc.). 

Termenul de  
acordare a 
serviciului 

Conform contractului încheiat. 

Tariful 
Serviciul este contra plată. Tarifele sunt stabilite în raport cu preţurile de 
piaţă sau în condiţii contractuale. 

Mijloacele de  
acordare a serviciului 

Asigurarea efectivului Orchestrei Prezidenţiale a Republicii Moldova 
(Orchestrelor militare ale Brigăzilor 1, 2, 3 infanterie motorizată) cu 
transport tur-retur şi la necesitate, cu hrană. 

Serviciu electronic Nu există. 

Limba 
Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la 
funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. 

Serviciile  
aferente 

- 

Serviciile  
similare 

Evoluarea Orchestrei Prezidenţiale a Republicii Moldova, orchestrelor 
militare din cadrul Brigăzilor 1, 2, 3 infanterie motorizată în cadrul 
activităţilor militar-protocolare şi de stat. 

Procesul 
administrativ 

În cazul insatisfacţiei cu serviciul, clientul poate să adreseze reclamaţii 
organelor superioare. 

Reamintire şi 
termenul de realizare 

Solicitarea privind desemnarea Orchestrei Prezidenţiale a Republicii 
Moldova (Orchestrelor militare ale Brigăzilor 1, 2, 3 infanterie motorizată) 
va fi remisă în adresa Secretarului general al Aparatului Preşedintelui 
Republicii Moldova sau Ministrului apărării (conform competenţelor 
delegate în Ordinul Comandantului Suprem al Forţelor Armate ale 
Republicii Moldova nr.01-VII CS din 09.10.2012), cu 10 zile lucrătoare 
înainte de la începerea evenimentului. 

Sancţiuni  
şi penalităţi 

Sancţiunile sunt aplicate în conformitate prevederile Regulamentului 
Disciplinei militare, aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova, prin 
Legea nr. 52 din  02 martie 2007 cu privire la aprobarea Regulamentului 
disciplinei militare şi/sau conform prevederilor contractuale. 

 


