
 Paşaportul serviciului  de administrare publică individualizat cu caracter social  
„Pregătirea studenţilor la catedrele militare”  

 

Denumire Descriere 
Situaţia de viaţă Situaţia de viaţă este acordarea dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova 

la pregătirea către serviciul militar. 
Descrierea 
serviciului 

Prima etapă pregătirea soldaţilor şi sergenţilor, a doua etapă pregătirea ofiţerilor de 
rezervă. 

Prestatorul 
serviciului 

Catedra militară pe lîngă Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. 

Posesorul serviciului  Ministerul Apărării 
Funcţia serviciului Prestarea serviciului de formare şi perfecţionare – pregătirea soldaţilor, sergenţilor şi 

ofiţerilor în rezervă. 
Actele normative - Codului educaţiei al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17 iulie; 

- Legea nr. 1245-XV din 18.07.2002 „ Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru Apărarea 
Patriei”; 
- Hotărîrea Guvernului nr.587 din 20.05.2003 cu modificările şi completările ulterioare 
„Despre aprobarea Regulamentului de funcţionarea a catedrelor militare din cadrul 
instituţiilor de învăţămînt superior universitar de stat” 

Informaţii de contact Adresa: str. Haltei 23, Chişinău, Moldova 
Adresa electronică: http://www.academy.army.md/ 
Telefon de contact:  (022)541-027, 079708241 

Programul de lucru Luni - Joi, 08:00 - 12:30 şi 15:00 – 19:20 
Beneficiarul Cetăţenii Republicii Moldova 
Condiţiile de 
eligibilitate 

Conform legislaţiei indicate la rubrica „Acte normative”, precum şi actelor normative 
departamentale. 

Documentele 
necesare 

1. Copia buletinului de identitate;  
2. Certificatul de student; 
3. Copia adeverinţei de naştere;  
4. Copia adeverinţei de recrut (etapa –I), copia livretului militar (etapa II); 
5. 2 fotografii  9/12 color; 
6. Certificat medical despre starea sănătăţii (etapa I ); 

       7. CV, autobiografia – (etapa II). 
Termenul de 
acordare a 
serviciului 

 Durata studiilor:  
Soldaţi în rezervă (I etapă) – 3 luni;  
Sergenţi în rezervă (I etapă) – 4 luni;  
Ofiţeri  în rezervă (II etapă) – 6 luni;  

Tariful 2000 lei – 4 luni (Etapa I) 
3700 lei – 6 luni (Etapa II) 

Mijloacele de 
acordare a 
serviciului 

Infrastructura, baza ştiinţifico-didactică, materială şi tehnică a Academiei Militare, precum 
şi baza tehnică şi materială a unităţilor militare şi centrelor de instruire ale Armatei 
Naţionale 

Serviciu electronic Nu există. 
Limba Limba de stat. 
Serviciile aferente Acordarea unui spectru larg de cursuri de perfecţionare şi dezvoltare 
Serviciile similare Servicii similare în ţară nu există, Academia Militară fiind unica instituţie din RM care 

pregăteşte ofiţeri în rezervă, dezvoltă şi promovează învăţământul şi ştiinţa în domeniul 
milităriei 

Procesul 
administrativ 

Procesul administrativ este asigurat de către comandantul (rector) instituţiei de învăţământ 
militar şi şeful catedrei pregătirea cadrelor în rezervă. 

Reamintire şi 
termenul de realizare 

Termenele de realizare – conform planurilor anuale şi de perspectivă a instituţiei. 
Ministerul Apărării monitorizează activitate instituţiei de învăţământ militar. Ministerul 
Educaţiei poate să verifice desfăşurarea procesului de învăţământ în instituţie în 
corespundere cu legislaţia în vigoare. 

Sancţiuni şi 
penalităţi 

Comiterea fraudelor de diferită natură, încălcarea regulamentelor militare, precum şi 
constatarea altor contravenţii dovedite sunt sancţionate conform legislaţiei în vigoare. 

 
 

 
 


