
Paşaportul serviciului de administrare publică individual 
„Eliberarea Adeverinţei comisiei de expertiză medico-militară”  

 

Denumire Descriere 
Situaţia de viaţă Expertiza medico-militară SCMC 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 comisia de expertiză medico-militară a SCMC şi are ca 
obiectiv aprecierea aptitudinii pentru îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar în timp de 
pace şi război a militarilor prin contract şi în termen, recruţilor la încorporare şi a tinerilor la 
recrutare în baza controlului medical sau a tratamentului. 

Prestatorul 
serviciului 

Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării 

Posesorul serviciului Ministerul Apărării 
Funcţia serviciului Determinarea aptitudinii pentru îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar în timp de pace 

sau de război. 
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. 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 Militarii prin contract şi în termen ai Armatei Naţionale 
Condiţiile de 
eligibilitate 

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

Documentele 
necesare 

Documente medicale elaborate şi prezentate de către medicul curant  

Termenul de 
acordare a serviciului 

Luni-vineri, 08:00-17:00 

Tariful Serviciul este gratuit. 
Mijloacele de 
acordare a serviciului 

Spitalului clinic militar central, secţia medicală 

Serviciu electronic Nu există 
Limba Limba de stat   
Serviciile aferente CCEMM 
Serviciile similare CCEMM 
Procesul 
administrativ 

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

Reamintire şi 
termenul de realizare 

Conform legislaţiei în vigoare 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


