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Cu privire la dificultățile apărute în raionul Telenești
la încoprorarea tinerilor în FA
Examinînd raportul șefului SAM Telenești ”Cu privire la activitatea Secției administrativ
militare (l.d.p Telenești) în domeniul încorporării în serviciul militar în termen în ianuarie – iulie
2022” s-au constatat următoarele dificultăți: Neprezentarea la şedinţele instructiv – metodice a
persoanelor responsabile de recrutare, încorporare şi completare se resfrînge negativ asupra
activităţii punctelor de recrutare, încorporare şi completare din primării.
Migraţia sporită peste hotarele RM complică prezentarea recruţilor la comisia de recrutare –
încorporare cu ulterioara încorporare a lor în FA; Dezinformarea cetățenilor prin intermediul
rețelelor de socialializare; Informații neveridice de la autoritățile locale, întîrzirea actelo pentru
acordarea amînărilor pe starea familială şi continuarea studiilor; iresponsabilitatea și
neremunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere din primăriile raionului în domeniul
administrativ-militar.
În scopul asigurării desfășurării activității eficiente a SAM în teritoriu, întru
realizarea Planului de acțiuni pentru semestrul II al a.2021, examinând propunerile înaintate de
membrii Colegiului consultativ din raionul Telenești și întru exercitarea prevederilor pct. 8, 13
lit (c) al Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la Oficiile teritoriale ale
Cancelariei de Stat”, bazăndu-ne pe Regulamentul ”Cu privire la organizarea și funcționarea
Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea”
Colegiul consultativ constituit în raionul Telenești H O T Ă R Ă Ș T E:
1. Se ia act de raportul Cu privire la activitatea Secției administrativ militare (l.d.p
Telenești) în domeniul încorporării în serviciul militar în termen în ianuarie – iulie 2022.
2. Se recomandă tuturor autorităților publice locale să întreprindă măsurile corespunzătoare
pentru disciplinarea persoanelor cu funcţii de răspundere din primăriile raionului în
domeniul administrativ-militar precum și prezentarea tuturor actelor necesare pentru
acordarea amînărilor în legătură cu starea familiară sau continuarea studiilor.

3. Şeful SAM Telenești să întreprondă toate metodele

pentru ridicarea
tinerilor recruți precum și

nivelului educației militaro-patriotice a
practicarea întâlnirilor cu părinții acestora.
4. Şeful Inspectoratului de poliţie Telenești va acorda asistență autorităților
administrației publice locale de nivelul I, instituțiilor publice și agenților
economici, precum și Secției administrativ-militare (l.d.p. Telenești) în
căutarea tinerilor care se eschivează de la trecerea în evidență militară.
5. Consiliul raional Telenești să întreprindă măsuri în scopul aprovizionării comisiei
medico-militare cu aparatajul necesar pentru controlul medical

Președintele ședinței ,
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