
Paşaportul serviciului de administrare publică individualizate cu caracter social „Expertiza medico-militară a 
tinerilor la recrutare, recruţilor la încorporare, militarilor în termen şi prin contract, rezerviştilor”  

 

Denumire Descriere 
Situaţia de viaţă Expertiza medico-militară apreciază starea sănătăţii şi dezvoltării fizice a cetăţenilor la 

momentul examenului medical în scopul determinării aptitudinii pentru îndeplinirea 
obligaţiilor serviciului militar în timp de pace sau de război. Are ca scop selectarea 
efectivelor de militari capabili de a îndeplini orice misiune, potrivit aptitudinilor fizice şi 
intelectuale, cît şi a inaptitudinii. Determinarea gravităţii şi stabilirea legăturii cauzale a 
schilodirilor (rănirilor, traumelor, contuziilor) şi maladiilor cu îndeplinirea obligaţiilor 
serviciului militar în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Descrierea serviciului Acest serviciu este organizat de CCEMM  şi are ca obiectiv coordonarea activităţii comisiilor 
medico-militare din cadrul Forţelor Armate (instituţiile curativ-profilactice, organele 
administrativ-militare), acordarea ajutorului metodic şi practic serviciilor medicale ale 
unităţilor şi instituţiilor curativ-profilactice în ceea ce priveşte expertiza medico-militară, 
cîtşi controlul activităţilor profilactice, curative şi de diagnosticare în FA, acumularea şi 
păstrarea documentelor medicale. Elaborarea documentelor de evidenţă şi statistică ale 
expertizei medico-militare, a normelor medicale privind aptitudinea pentru serviciul militar în 
timp de pace şi război a militarilor prin contract şi în termen, a militarilor în rezervă, 
recruţilor la încorporare şi a tinerilor la recrutare cu analiza rezultatelor expertizei medico-
militare, cu efectuarea controlului realizării acţiunilor de întremare medicală  a tinerilor în 
organele administrativ-militare. 

Prestatorul 
serviciului 

Comisia centrală de expertiză medico-militară a  Forţelor Armate ale Republicii     Moldova 
(CCEMM). 

Posesorul serviciului Ministerul apărării 
Funcţia serviciului Aprecierea aptitudinii pentru serviciul militar în timp de pace şi de război a militarilor prin 

contract şi în termen, a militarilor în rezervă, a recruţilor la încorporare şi tinerilor la 
recrutare.  

Actele normative Legea 1245 –XV din 18 iulie 2002 „ Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 
Patriei ”. Legea nr.190 din 19 iunie 1994 “ Cu privire la petiţionare”. Regulamentul cu privire 
la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.897 din 23 iulie 2003, cu modificările ulterioare: HG nr.887 din 03 
august 2006; HG nr.604 din 02 iulie 2010. Regulamentul cu privire la activitatea arhivei 
documentelor medicale a Armatei Naţionale. 

Informaţii de contact Adresa: str. Pietrarilor 1, Chişinău MD-2021, Republica Moldova. 
tel. de contact: şef CCEMM +373 22 252297; locţiitor şef CCEMM +37322252421. 
Poşta electronică: ccemm@army.md. 

Programul de lucru În zile lucrătoare: Luni – Vineri, 08:00 – 17:00 
Beneficiarul Serviciile medicale ale unităţilor şi instituţiilor curativ-profilactice militare, comisiile medico-

militare a organelor administrativ-militare. 
Condiţiile de 
eligibilitate 

Beneficiarii trebuie să se adreseze cu chestiuni conform competenţei CCEMM. 

Documentele 
necesare 

Documente medicale elaborate şi completate de către comisiile medico-militare de pe lîngă 
instituţiile curativ-profilactice, organele administrativ-militare  în conformitate cu prevederile 
Regulamentului. 

Termenul de 
acordare a serviciului 

Zilnic, conform programului de lucru. 

Tariful Serviciul este gratuit 
Mijloacele de 
acordare a serviciului 

Membrii CCEMM –  în sediul Centrului consultativ-diagnostic (str. Pietrarilor 1, mun. 
Chişinău), et.4. 

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 Examinarea şi soluţionarea în termen legal a problemelor referitoare la expertiza medico-

militară FA. 
Serviciile similare Activitatea membrilor CCEMM în teritoriu, referitor la acordarea ajutorului metodic  şi 

practic serviciilor medicale ale unităţilor şi instituţiilor curativ-profilactice , organelor 
administrativ-militare, în ceea ce priveşte expertiza medico-militară în FA. 

Procesul 
administrativ 

În cazul insatisfacţiei, cînd nu sunt de acord cu deciziile CCEMM,  pot să se adreseze în 
instanţele de judecată. 

Reamintire şi 
termenul de realizare 

Problemele legate de expertiză şi controlul activităţilor profilactice, curative şi de 
diagnosticare în FA  vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile Regulamentului. 

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


