
Paşaportul serviciului comercial „Servicii de locaţiune”  
 

Denumire Descriere 
Situaţia de viaţă Acordarea spaţiilor persoanelor juridice pentru desfăşurarea unor genuri de activităţi: 

alocarea spaţiilor prin locaţiune pentru bufet etc.  
Descrierea serviciului Acest serviciu este organizat de către Spitalul clinic militar central în vederea dării în chirie 

unui anumit spaţiu în vederea comercializării produselor alimentare în baza contractului.  
Prestatorul 
serviciului 

Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării 

Posesorul serviciului Ministerul Apărării 
Funcţia serviciului Gestionarea şi acumularea surselor financiare din serviciile prestate 
Actele normative - Hotărîrea Guvernului nr.317 din 27.03.2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale 

Ministerului Apărării”; 
-  Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată, de către marile 
unităţi, unităţile militare ale Armatei Naţionale şi instituţiile Ministerului Apărării şi 
Regulamentul, privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor special, 
aprobate prin ordinul Ministrului apărării  nr.95 din 18.04.2006 
- Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016 publicată în MO din 
27.12.2016 

Informaţii de contact Adresa: str. Vasile Lupu 32, Chişinău MD-2008, Republica Moldova 
Pagina web: www.army.md  
Telefon de contact  la şef Spital clinic militar central +373 22 263900; la şef adjunct spital 
lucru-curativ-diagnostic +373 22 263901  
Poşta electronică:scmc@army.md 

Programul de lucru Luni-vineri, 08:00-17:00 
Beneficiarul Unităţile şi instituţiile militare şi cetăţenii Republicii Moldova  
Condiţiile de 
eligibilitate 

Beneficiarul trebuie să se adreseze cu chestiuni conform competenţei Spitalului clinic militar 
central 

Documentele 
necesare 

 Acte de înregistrare 

Termenul de 
acordare a serviciului 

Conform prevederilor contractuale 

Tariful Serviciul este contra plată. 
Mijloacele de 
acordare a serviciului 

Spitalului clinic militar central, str. V. Lupu, 32 

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 Nu sunt 
Serviciile similare Nu sunt 
Procesul 
administrativ 

În cazul insatisfacţiei cu serviciul, clientul poate să adreseze conform legilaţiei în vigoare a 
RM 

Reamintire şi 
termenul de realizare 

5 zile lucrătoare după prezentarea documentelor necesare 

Sancţiuni şi penalităţi Sancţiunile şi penalităţile sunt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


