Paşaportul serviciuluide administrare publică individualizat cu caracter social
„Instruirea sportivilor în cadrul Clubului Sportiv Central al Armatei Naţionale la următoarele probe: tir; kaiackanoie; taiekwondo (ITF); radiosport şi luptă ”
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Descriere
Acordarea drepturilor copiilor, tineretului (militarilor prin contract), în practicarea
sistematică a culturii fizice şi sportului, dezvoltarea sporturilor tehnice şi aplicative,
formarea unui mod sănătos de viaţă.
Acest serviciu este organizat de către Clubul sportiv central al Armatei Naţionale în comun
acord cu Ministerul Apărării. În cadrul Clubului sportiv Central al Armatei activează şcoala
sportivă, care are menirea de a antrena copiii, juniorii, tineretul şi seniorii, care practică
ramurile sportive: kaiac-canoe, lupte, motociclism, radiosport, taekwondo (ITF) şi tir,
recunoscute de către autoritatea sportivă de specialitate, în corespundere cu legislaţia în
vigoare.
Clubul sportiv central al Armatei Naţionale
Ministerul Apărării
Dezvoltarea sporturilor tehnice şi militar-aplicative, antrenarea tineretului în practicarea
culturii fizice şi sportului şi formarea unui mod sănătos de viaţă.
- 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;
- Regulamentul Clubului sportiv central al Armatei Naţionale (cap. II, pct.8, spct.9), aprobat
prin ordinul Ministrului apărării nr.462 din 14.09.2015;
- Legea RM nr.130 din 08.07.2012 ,, Privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie
civilă”;
- Permise de autorizare a funcţionării tirului, de deţinere şi folosire a armelor şi muniţiilor
letale şi neletale.
MD-2009, mun. Chişinău, str. I. Nistor,16, tel.- fax 022797249,
e-mail: csca-rm@mail.ru
Luni-vineri: 0830-1700
Cetăţenii Republicii Moldova
Starea generală a sănătăţii, acordul părinţilor, buletin de identitate etc..
Buletin de identitate, permis de port-armă pentru persoane fizice, contracte cu persoanele
juridice, cereri de includere în cadrul şcolii sportive pentru copii, etc..
Luni-vineri: 0830-1700, (duminică de la 0900-1300 pentru tir)
- Serviciile contra plată la tir se acordă persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu
prevederile pct. 17,18,22,25-27 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 896 din 27.10.2014;
- Servicii fără plată la tir se acordă: militarilor prin contract al Ministerului Apărării;
- Procesul de instruire şi antrenament în şcoala sportivă se efectuează gratuit.
Armament şi muniţii, baza materială de instruire, specialist în domeniu etc..
Nu există
Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Consultaţii-instructaje cu părinţii şi alte persoane fizice/juridice de către profesorii-antrenori
la probele sportive menţionate, reglarea armamentului în secţia tir, etc..
Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive la tir
În conformitate cu legislaţia în vigoare pe linie ierarhică
Conform activităţilor de bază, planurilor de lucru anuale şi lunare, ordinilor şi dispoziţiunilor
şefului ierarhic superior
Sancţiunile şi penalităţile sunt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare

