Paşaportul serviciului public individualizat cu caracter social„Reconversia profesională şi adaptarea socială a
militarilor prin contract şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere) în Republica Moldova”
Denumire
Situaţia de viaţă

Descrierea serviciului

Prestatorul
serviciului
Posesorul serviciului
Funcţia serviciului
Actele normative

Descriere
Situaţia de viaţă este asigurarea garanţiilor sociale privind reintegrarea socioprofesională a
militarilor prin contract şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere) şi este o verigă
importantă a politicii şi strategiei statului în dezvoltarea şi utilizarea potenţialului uman.
Acest serviciu este organizat de Ministerul Apărării în scopul recalificării, perfecţionării şi a
altor forme de pregătire profesională şi adaptare socială a militarilor prin contract şi a
cetăţenilor trecuţi din serviciul militar prin contract în rezervă (retragere).
Serviciul protecţie socială din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării

Ministerul Apărării
Protecţia socială
- Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 ”Cu privire la statutul militarilor”,
- Hotărârea Guvernului nr.1042 din 19 septembrie 2007 „Despre aprobarea Regulamentului
cu privire la reconversia profesională şi adaptarea socială a militarilor care îndeplinesc
serviciul militar prin contract şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere)”
Informaţii de contact Adresa: şos. Hînceşti 84, Chişinău MD-2021, Republica Moldova
Pagina web: www.army.md
Telefon de contact +373 22 252 223
Poşta electronică:alexandru.dragomir@army.md
Luni-Vineri 8.00-16.00
Programul de lucru
- Militarii prin contract cu vechimea în serviciul militar mai mult de 15 ani şi care nu şi-au
Beneficiarul
exprimat dorinţa de a încheia un nou contract de îndeplinire a serviciului militar (care se află
în ultimul an de serviciu militar/anul expirării contractului de îndeplinire a serviciului
militar);
- Cetăţenii trecuţi în rezervă (retragere) în legătură cu starea sănătăţii, sau în urma măsurilor
de reorganizare a structurii (unităţii/instituţiei) militare, indiferent de vechimea în serviciul
militar;
- Cetăţenii trecuţi în rezervă cu vechime în serviciul militar de cel puţin 20 ani (prioritar cei
eliberaţi din serviciul militar pe parcursul ultimelor 3 ani).
Solicitantul înaintează raportul (cererea) la organul ierarhic superior sau la secţiile
Condiţiile de
administrativ-militare la locul de evidenţă militară.
eligibilitate
În baza documentelor prezentate se efectuează înscrierea la cursuri de perfecţionare.
- copia raportului/cererii (pe numele şefului direcţiei/instituţiei - aprobată) privind solicitarea
Documentele
de frecventare a cursurilor respective. În raport/cerere să se indice expres specialitatea (de
necesare
bază şi suplimentar cea de rezervă) solicitată de candidat de a fi frecventată în cadrul
cursurilor;
- extras din fişa matricolă (pentru rezervişti) sau certificat privind îndeplinirea serviciului
militar (pentru militarii prin contract) în care să se indice datele privind vechimea în serviciu
militar, motivele eliberării din serviciul militar;
- copia diplomei de absolvire a instituţiei de învă ământ mediu de specialitate, superior sau
postuniversitar (militare/civile);
- copia legitimaţiei de serviciu (pentru militarii activi);
- copia livretului militar (pentru rezervişti);
- copia buletinului de identitate;
- copia carnetului de muncă (opţional);
- profilul (ancheta) candidatului care urmează a fi completată de către militarul prin
contract/cetăţeanul trecut în rezervă (modelul se anexează).
Conform prevederilor stabilite de conducerea Ministerului Apărării în comun cu partenerii de
Termenul de
acordare a serviciului acţiune
Serviciul este gratuit
Tariful
- Personal la locul de serviciu sau la secţiile administrativ-militare la locul de evidenţă
Mijloacele de
acordare a serviciului militară;
- La locul stabilit de desfăşurarea a cursurilor
Serviciu electronic
Limba
Serviciile aferente
Serviciile similare
Procesul

Nu există
Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
- Eliberarea certificatului de absolvire a cursurilor;
- Luarea la evidenţă la Bursa de muncă
Nu există
În cazul insatisfacţiei cu serviciul, persoana poate să adreseze reclamaţii conducerii

administrativ
Reamintire şi
termenul de realizare
Sancţiuni şi penalităţi

Ministerului Apărării
Până la 15 săptămâni de la momentul începutul procesului Reconversia profesională şi
adaptarea socială a militarilor prin contract şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere)
Sancţiunile şi penalităţile sânt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

