
Paşaportul serviciului de administrare publică individualizate cu caracter social 
„Servicii de examinări de laborator în domeniul igienei”  

 

Denumire Descriere 
Situaţia de viaţă Situaţia de viaţă este acordarea serviciilor de examinări de laborator în domeniul igienei 

cetăţenilor Republicii Moldova şi agenţilor economici ce ţin de domeniul militar sau alte 
domenii sociale. 

Descrierea serviciului Acest serviciu este organizat de Centrul medicină preventivă al Ministerului Apărării în 
scopul supravegherii sănătăţii militarilor în termen, militarilor prin contract, membrilor 
familiilor militarilor şi altor categorii de solicitanţi şi supravegherea sanitar-epidemiologică a 
unităţilor şi instituţiilor militare. 

Prestatorul 
serviciului 

Centrul medicină preventivă al Ministerului Apărării 

Posesorul serviciului Ministerul Apărării 
Funcţia serviciului Examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de sănătatea publică. 
Actele normative - Legea Nr. 10 din  03.02.2009 „Privind supravegherea de stat a sănătăţii publice”; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 384 din  12.05.2010 “Cu privire la Serviciul de Supraveghere de 
Stat a Sănătăţii Publice”; 
-  Ordinul MA RM nr. 130 din 05.06.03 „Privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de 
stat la obiectivele marilor unităţi, unităţilor militare ale AN şi ale instituţiilor MA”; 
 - Ordinul MS nr. 369 din 03.06.2010 „Privind Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii 
Publice” 

Informaţii de contact Adresa: str. Vasile Lupu 61, Chişinău, Republica Moldova 
Pagina web: www.army.md 
Telefon de contact: +373 22 715559 
Poşta electronică: cmp@army.md 

Programul de lucru În zilele lucrătoare: Luni-Vineri, 08:00-17:00 
Beneficiarul Unităţile militare ale Armatei Naţionale şi cetăţenii Republicii Moldova 
Condiţiile de 
eligibilitate 

Beneficiarul trebuie să se adreseze conform competenţei Centrului medicină preventivă 

Documentele 
necesare 

- Buletinul de identitate; 
- Îndreptarea de la medic; 
- Indicaţii epidemiologice; 

Termenul de 
acordare a serviciului 

Luni-vineri, 08:00-17:00 

Tariful Conform catalogului de preţuri pentru servicii medicale în domeniul igienei, aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr.1020 din 29 decembrie 2011 cu completările ulterioare 

Mijloacele de 
acordare a serviciului 

În incinta Centrului medicină preventivă. 

Serviciu electronic Nu există 
Limba Limba de stat 
Serviciile aferente Nu prestăm 
Serviciile similare Autorizarea sanitară de funcţionare a agenţilor economici care activează pe teritoriul 

unităţilor militare. 
Procesul 
administrativ 

În incinta Centrului există registru pentru plîngeri şi reclamaţii, unde cetăţenii pot depune 
petiţii în cazul dacă nu sunt mulţumiţi de serviciile acordate. 

Reamintire şi 
termenul de realizare 

La finisarea examinărilor se eliberează solicitantului rezultatele pe blancuri stabilite. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


