
“APROB” “COORDONAT”

INSTRUCŢIUNEA
privind organizarea în primărie a înştiinţării, adunării şi expedierii 

resurselor umane şi tehnico-materiale la declararea mobilizării

I. Principii generale.
în conformitate cu articolul 57 al Constituţiei Republicii Moldova apărarea Patriei 

este un drept şi o datorie sfântă a fiecărui cetăţean.
Cetăţenii trecuţi în rezerva forţelor armate se numesc rezervişti. Pentru 

completarea forţelor armate la declararea mobilizării, rezerviştii, din timp de pace, sînt 
repartizaţi la funcţii în unităţile militare.

Conform articolelor 19-20 al Legii nr.ll92-XV din 04.07.2002 “Privind 
pregătirea de mobilizare şi mobilizarea” la declararea mobilizării organele publice locale 
sînt obligate să asigure în termenii stabiliţi înştiinţarea şi expedierea rezerviştilor 
repartizaţi la funcţii în unităţile militare, la punctele indicate de organul administrativ- 
militar.

în conformitate cu punctul 2 5 (a) al Regulamentului privind activitatea 
administrativ - militară, aprobat prin Plotărîrea Guvernului nr. 77 din 31 ianuarie 2001 
primarul organizează şi asigură înştiinţarea rezerviştilor la mobilizare şi deplasarea lor la 
locul şi în termenele stabilite de Centrul militar.

Numărul acestor rezervişti se consideră drept sarcină de completare şi se aduce la 
cunoştinţă primarului pe timp de pace, anexînd lista lor nominală.

Pentru îndeplinirea sarcinii de completare, la declararea mobilizării, în fiecare 
primărie în baza punctului de recrutare, încorporare şi completare se desfăşoară punctul 
de conducere.

Persoanele repartizate în componenţa punctului de conducere al primăriei se aleg 
prealabil şi se aprobă la consiliul local.

în componenţa punctului de conducere al primăriei trebuie să fie numite persoane 
competente în soluţionarea sarcinilor ce vor urma. Cu aceste persoane, de două ori pe an 
se efectuează, sub conducerea primarului, activităţi de instruire privind îndeplinirea 
obligaţiunilor funcţionale la mobilizare.

Rezerviştii înştiinţaţi, în termenul indicat în ordinul de chemare la mobilizare, 
ordin de repartizare pentru prestări de serviciu, se adună la primărie şi apoi se expediază 
şi se predau la punctul de adunare a resurselor de mobilizare - PARM.

înştiinţarea resurselor de mobilizare, adunarea şi expedierea lor la PARM se va 
efectua în şapte perioade de completare. Durata fiecărei perioade, numărul şi lista 
rezerviştilor pe perioadă va fi indicat în pachetul înmînat primarului la mobilizare.



Lista rezerviştilor şi deţinătorilor sau proprietarilor resurselor tehnico-materiale 
care se înştiinţează la prima perioadă, se aduce la cunoştinţa primarului din timp şi 
înştiinţarea lor se începe peste 3 ore după primirea semnalului, indiferent de faptul a fost 
înmînat pachetul sau nu.

Pentru organizarea înştiinţării şi adunării resurselor de mobilizare se întocmeşte 
schema de anunţare, unde se stabileşte numărul de rute de anunţare, lista rezerviştilor 
care se înştiinţează şi lista delegaţiilor antrenaţi în acest scop. Primăriile oraşelor se 
divizează mai întîi pe zone şi apoi pe rute de anunţare.

II. Structura organizaţională a punctului de conducere.
In componenţa punctului de conducere întră:
1. Şeful punctului de conducere - primarul.
2. Secţiunea de asigurare a conducerii:
- şeful secţiunii - şeful punctului de recrutare, încorporare şi completare;
- poliţistul de sector - 1;
- delegaţii primari - 4-5;
- lucrător medical -1;
3. Secţiunea de înştiinţare a resurselor de mobilizare:
- şeful secţiunii - secretarul primăriei;
- operator-1-2;
- delegaţi - conform numărului rutelor de înştiinţare.
4. Secţiunea întîlnire şi expediere a resurselor de mobilizare:

şeful secţiunii,
a) grupul de întîlnire şi control a rezerviştilor:
- şeful grupei - 1;
- operatori -2 -3.
b) grupa de întîlnire şi control a tehnicii:
- şeful grupei - 1;
- mecanic auto - 2.
c) grupa de expediere a resurselor de mobilizare:
- şeful grupei - 1;
- operatori - 2;
- delegaţi - 1;
- însoţitori - 2-3.
Numărul total al efectivului punctului de conducere constituie 25 - 30 

persoane.
în cazul cînd primăria are sarcina să înştiinţeze şi să expedieze la PARM un 

număr de pînă la 50 de rezervişti în 24 de ore, efectivul punctului de conducere a 
primăriei va constitui 12-15 persoane;:

1. Şeful punctului de conducere - primarul:
2. Secţiunea de asigurare a conducerii:
- şeful secţiunii -  şeful punctului de recrutare, încorporare şi completare;
- poliţistul de sector;
- delegaţii primari -2-3 persoane;
- lucrător medical - 1;
3. Secţiunea de înştiinţare a resurselor de mobilizare:
- şeful secţiunii - secretarul primăriei;



- delegaţii - conform numărului de rute.
4. Secţiunea de întîlnire şi expediere a resurselor de mobilizare:
- şeful secţiunii;
- operator de întîlnire şi control a documentelor - 1;
- operator (mecanic auto) de întîlnire şi control a tehnicii - 1;
- operator pentru expedierea resurselor de mobilizare şi întocmirea documentelor -1
- însoţitori - 1-2.

III. Sarcinile principale ale subdiviziunilor punctului de conducere:;
1. Secţiunea de asigurare a conducerii:
- organizează desfăşurarea punctului de conducere;
- controlează prezenţa efectivului din componenţa punctului de conducere şi 

gradul de pregătire pentru lucru;
■■ pregăteşte informaţie pentru rapoartele primarului în grupa de control a 

PARM;
- prezintă lista rezerviştilor neînştiinţaţi şi avizele personale ale acestora direct în 

grupa evidenţă nominală şi statistică a punctului de conducere a centrului militar 
teritorial;

- la indicaţiile centrului militar teritorial completează ordine de repartizare, 
chemare pentru rezervişti din nou repartizaţi şi le transmit în secţiunea de înştiinţare a 
resurselor de mobilizare.

Documentaţia:
- lista efectivului punctului de conducere al primăriei;
- tabelul privind controlul desfăşurării punctelor de conducere şi înştiinţării 

resurselor de mobilizare;
- cartoteca resurselor de mobilizare;
- ordine de repartizare, chemare (blanchete necompletate, cu ştampila 

comandantului Centrului militar);
- avize personale a rezerviştilor neînştiinţaţi (blanchete necompletate);
- caiete de lucru.
2. Secţiunea de înştiinţare a resurselor de mobilizare:
- organizează înştiinţarea rezerviştilor şi furnizorilor de tehnică pe rute;
- întocmesc listele rezerviştilor neînştiinţaţi după forma stabilită şi le prezintă în 

secţiunea de asigurare a conducerii.
Documentaţia:
- schema înştiinţării resurselor de mobilizare;
- lista rezerviştilor care nu au fost anunţaţi;
- fişele de evidenţă primară a resurselor umane repartizate în unităţile militare;
- fişele de evidenţă a mijloacelor de transport repartizate în unităţile militare;
- tabelul evidenţei activităţilor de înştiinţare;
- schema rutelor de deplasare;
- lista, delegaţilor;
- lista rezerviştilor neînştiinţaţi;
- caiete de lucru.



3. Secţiunea de întîlnire si expediere a resurselor de mobilizare:
a) grupa de întîlnire şi control a rezerviştilor:
- întîmpină rezerviştii, controlează sosirea lor în termenele stabilite, existenţa 

documentelor;
- întocmeşte ordinul de repartizare pentru persoanele cărora nu le-au fost 

înmînate aceste ordine;
- selecţionează persoanele bolnave;
- eliberează certificate în locul livretelor militare pierdute, ori rămase la locul de 

serviciu;
- întocmeşte fişele de rută în 3 exemplare pentru rezerviştii, care vor fi expediaţi;
- transmite lista nominală şi fişele de rută în grupul de expediere după ce au 

întocmit lista nominală conform numărului de locuri de îmbarcare în transportul auto;
- duce evidenţa resurselor în creştere;
- îndreaptă echipa completată, conform listei nominale, în secţiunea de expediere.
Documentaţia:
- ordine de repartizare, chemare (blanchete necompletate, cu ştampila 

comandantului centrului militar);
- certificate în locul livretelor militare (blanchete necompletate, cu ştampila 

Comandantului Centrului militar);
- fişe de rută;
- liste nominale;
- caiete de lucru.
b) grupa de întîlnire şi control a tehnicii:
- întîmpină tehnica şi controlează plenitudinea furnizării;
- controlează existenţa documentelor la conducătorii auto (livretul militar şi 

ordinul de repartizare, permisul de conducere auto (tractorul), paşaportul tehnic la 
transportul auto, ordinul de repartizare la transportul auto);

-■ controlează existenţa trusei şoferului şi uneltelor pentru îndeplinirea lucrărilor de 
tratament precum şi existenţa completelor de folosire individuală;

- execută controlul tehnic şi apreciază aptitudinea de utilitate a mijloacelor de 
transport pentru forţele armate;

- duce evidenţa mijloacelor de transport şi tehnicii de construcţii primite;
- controlează gradul de pregătire a tehnicii pentru săvîrşirea marşului cu lichidarea 

concomitentă a neajunsurilor depistate;
- la comanda şefului punctului de conducere îndreaptă mijloacele de transport şi 

tehnica de construcţii în grupa de expediere.
Documentaţia:
- ordine de repartizare, chemare la mobilizare pentru conducătorii auto 

(blanchete necompletate, cu ştampila Comandantului Centrului militar);
- ordine de repartizare la mobilizare pentru mijloacele de transport (blanchete 

necompletate, cu ştampila Comandantului Centrului militar);
- certificat în schimbul livretului militar;
- îndrumări pentru mecanicul auto;
- tabelul controlului sosirii mijloacelor de transport şi tehnicii de construcţii;
- caiet de lucru.
c) grupa de expediere a resurselor de mobilizare:
- controlează prezenţa rezerviştilor conform, listelor întocmite înainte de 

îmbarcarea în automobile;



- şeful grupei dă citire lista nominală a rezerviştilor;
- rezervistul răspunde “eu” şi se urcă în automobil;
- însoţitorul echipei numeşte o persoană de răspundere în caroseria automobilului 

şi observatori laterali la borduri.
- persoana de însoţire semnează exemplarul nr. 3 a fişei de rută şi îl prezintă 

şefului punctului de conducere;
- şeful punctului de conducere personal instructează persoana de însoţire, îi 

înmînează două exemplare a fişei de rută, indică itinerarul deplasării şi modul de predare 
a rezerviştilor în punctul de destinaţie.

Documentaţia:
■■ fişe de rută;
- lista însoţitorilor de echipe;
- legitimaţii pentru însoţitori;
- caiete de lucru.

IV. Obligaţiunile funcţionale ale efectivului punctului de conducere a
primăriei:

Şeful punctului de conducere a primăriei (primarul) asigură executarea de către 
instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei, hotărîrilor 
autorităţilor publice ierarhic superioare, ordinelor preşedintelui raionului şi 
comandantului centrului militar privind înştiinţarea, adunarea şi expedierea resurselor 
umane şi tehnico-materiale în termenele şi locul stabilit de centrul militar.

Şeful punctului de conducere răspunde de organizarea şi efectuarea înştiinţării, 
adunării şi expedierii la timp a resurselor conform destinaţiei şi este obligat:

- să cunoască numărul total a rezerviştilor şi a furnizorilor de tehnică care
trebuie înştiinţaţi;
- să asigure în permanenţă recepţia semnalelor şi dispoziţiunilor din centrul 

militar;
- să organizeze adunarea efectivului punctului de conducere, şi să precizeze 

sarcinile efectivului la mobilizare.
- să organizeze activitatea tuturor secţiunilor punctului de conducere şi să asigure 

gradul înalt de pregătire al acestuia în termenii stabiliţi;
- să organizeze înştiinţarea şi adunarea rezerviştilor;
- să dirijeze expedierea resurselor conform destinaţiei;
- să raporteze în termenii stabiliţi despre desfăşurarea înştiinţării şi expedierii 

resurselor.

Şeful secţiunii de asigurare a conducerii este subordonat şefului punctului de 
conducere şi este responsabil de ducerea calitativă a evidenţei militare a rezerviştilor, de 
executarea corectă a fişierului rezerviştilor repartizaţi, de asigurarea în termeni stabiliţi a 
înştiinţării efectivului punctului de conducere. El este obligat:

- să precizeze la timp datele de evidenţă a rezerviştilor;
- să elaboreze şi să menţină în stare reală documentaţia privind înştiinţarea 

resurselor de mobilizare;
- să întocmească şi să precizeze fişierul rezerviştilor repartizaţi (conform fişelor 

evidenţei primare);
- să cunoască numărul rutelor, amplasarea lor, lungimea lor, numărul delegaţilor 

corespunzător rutelor, termenul definitiv de înştiinţare;



- să ducă evidenţa deplină a numărului de rezervişti neînştiinţaţi la timp, să 
organizeze activitatea de căutare a lor;

- să prezinte în grupul de evidenţă nominală şi statistică a punctului de conducere 
a centrului militar zonal, lista rezerviştilor neînştiinţaţi şi avizele personale ale acestora;

- la indicaţiile centrului militar zonal, completează ordine de repartizare, chemare 
pentru rezerviştii din nou repartizaţi în echipe şi le transmite în secţiunea de înştiinţare a 
resurselor de mobilizare.

în cazul absenţei şefului punctului de conducere - îndeplineşte obligaţiunile lui.
Poliţistul de sector este obligat să contribuie la căutarea rezerviştilor şi să asigure 

menţinerea ordinii în timpul adunării şi expedierii lor conform destinaţiei.

Lucrătorul medical se subordonează şefului punctului de conducere şi poartă 
răspundere de asigurarea medicală a punctului de conducere a primăriei, şi efectuează 
controlul medical al rezerviştilor care au anunţat despre maladiile lor, face concluzie 
despre posibilitatea expedierii rezervistului după destinaţie.

Delegaţii primari se subordonează şefului punctului de conducere, şi răspund de 
înştiinţarea deplină şi la timp a efectivului punctului de conducere.

Şeful secţiunii de înştiinţare a resurselor de mobilizare şi furnizorilor de tehnică 
este subordonat şefului punctului de conducere, duce răspundere de înştiinţarea deplină, 
calitativă şi la timp a rezerviştilor şi furnizorilor de tehnică şi este obligat:

- să organizeze în termenii stabiliţi înştiinţarea rezerviştilor şi furnizorilor de 
tehnică;

- să cunoască numărul şi locul de dislocare a furnizorilor de tehnică;
- să cunoască numărul rutelor, dispunerea şi lungimea itinerarului, numărul 

delegaţilor pe rută, timpul finalizării înştiinţării;
- deplin şi în termenii stabiliţi să ducă evidenţa celor neînştiinţaţi, să organizeze 

căutarea lor;
- să raporteze la timp şefului secţiunii de asigurare a conducerii despre mersul 

înştiinţării rezerviştilor şi furnizorilor de tehnică. Pentru cei neînştiinţăţi, să completeze 
lista neînştiinţaţilor şi o transmite în secţiunea de asigurare a conducerii.

Delegaţii se subordonează şefului secţiunii de înştiinţare a rezerviştilor şi 
furnizorilor de tehnică, răspund de înştiinţarea deplină şi la timp a rezerviştilor şi 
furnizorilor de tehnică care se află pe ruta dată şi sînt obligaţi:

- să cunoască ruta de înştiinţare şi numărul rezerviştilor domiciliaţi pe ruta dată;
- să respecte cu stricteţe ordinea înştiinţării şi schema rutei, să realizeze 

înştiinţarea rezerviştilor în mod deplin şi la timp;
- să raporteze şefului secţiunii de înştiinţare despre sfîrşitul înştiinţării numărul 

rezerviştilor neînştiinţăţi şi cauzele neînştiinţării.

Şeful secţiunii de întâlnire şi expediere a resurselor de mobilizare se subordonează 
şefului punctului de conducere şi răspunde:

- de întîlnirea şi evidenţa rezerviştilor sosiţi;
- de întîlnirea tehnicii sosite, controlul tehnic a acesteia şi verificarea existenţei 

documentelor;



- de prezentarea la timp a rapoartelor în secţiunea de asigurare a conducerii 
despre numărul rezerviştilor şi tehnicii adunate.

Operatorul grupei de întîlnire şi control a rezerviştilor - se subordonează şefului
grupei:

- duce evidenţa rezerviştilor sosiţi, întocmeşte lista nominală a lor, fişa de rută şi 
predă aceste documente în grupa de expediere;

- raportează şefului secţiunii despre numărul rezerviştilor sosiţi în ordine 
crescătoare.

Operatorul grupei de întîlnire şi control a tehnicii - se subordonează şefului
grupei:

- duce evidenţa tehnicii;
- întocmeşte lista tehnicii sosite şi o predă în grupa de expediere;
- controlează existenţa documentelor la conducătorii auto (livretul militar şi 

ordinul de repartizare, permisul de conducere auto, paşaportul tehnic al automobilului, 
ordinul de repartizare a automobilului);

- controlează amenajarea transportului auto cu utilaj pentru transportarea 
resurselor umane.

Mecanicul auto - se subordonează şefului grupei de întîlnire şi control a tehnicii şi 
răspunde de efectuarea controlului tehnic a transportului auto. El este obligat:

- să aprecieze gradul şi starea lui de pregătire pentru a fi predat în forţele armate 
(conform instrucţiunii mecanicului auto);

- să verifice completarea lui cu trusa şoferului, complete de piese de schimb, 
inventar pentru alimentare, existenţa completelor individuale;

- să întoarcă deţinătorului sau proprietarului mijloacele de transport defectate 
pentru înlocuirea lor şi raportează despre rezultatele obţinute şefului grupei de întîlnire şi 
control a tehnicii.

Şeful grupei de expediere a resurselor de mobilizare - se subordonează şefului 
secţiunii de întîlnire şi expediere a resurselor de mobilizare şi răspunde:

- de expedierea deplină şi la timp a resurselor conform destinaţiei;
- de controlul existenţei documentelor la rezervişti şi tehnică;
- de prezentarea rapoartelor în termenii stabiliţi, în secţiunea de asigurare a 

conducerii despre numărul rezerviştilor şi tehnicii expediate după destinaţie.

Operatorul grupei de expediere - se subordonează şefului grupei şi răspunde:
- de evidenţa rezerviştilor expediaţi cu fiecare automobil, conform listei nominale 

a fişei de rută;
- duce evidenţa rezerviştilor şi tehnicii expediate în ordine crescătoare;
- transmite ex. nr. 3 al fişei de rută, semnată de însoţitorul echipei, despre primirea 

efectivului - în grupul de conducere;

însoţitorul de echipă - se subordonează şefului grupei de expediere a resurselor de 
mobilizare şi răspunde de deplasarea la timp a rezerviştilor (tehnicii) la locul de 
destinaţie, predarea documentelor conform fişei de rută şi este obligat:

- să primească şi să verifice efectivul echipelor conform listei;



- să cunoască ruta de deplasare şi timpul sosirii la punctul de adunare a resurselor 
de mobilizare;

- să amplaseze rezerviştii în mijloacele de transport, şi să numească persoanele 
responsabile de securitatea lor;

- să nu comită abateri de la ruta indicată pe timpul deplasării;
- la sosirea la punctul de adunare a resurselor de mobilizare, să predea conform 

listei efectivul, la întoarcere să raporteze şefului punctului de conducere al primăriei.
Tot efectivul punctului de conducere îndeplineşte obligaţiunile funcţionale pînă la 

îndeplinirea sarcinii în volumul stabilit de către Centrul militar şi aprobată de către 
comisia mixtă de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public a raionului, 
nu părăseşte locurile de muncă fără învoirea şefului punctului de conducere.

V. Activităţile principale, care se îndeplinesc la punctul de conducere 
a primăriei la primirea semnalului

Conţinutul raportului Timpul după primirea 
semnalului

1 2

1. Adunarea delegaţilor primari, organizarea înştiinţării şi 
adunării efectivului punctului de conducere, mijloacelor de 
transport pentru delegaţi.

loră

2. Controlul mijloacelor de legătură cu satele din comună 
sau cu zonele de înştiinţare din oraş. 2 ore ~

3. Precizarea sarcinilor efectivului punctului de conducere. 2.30 ore
4. Desfăşurarea punctului de conducere. 3 ore
5. Primirea pachetului de la reprezentantul centrului militar 

şi precizarea sarcinii. Pînă la 5 ore

6. Precizarea existenţei resurselor de mobilizare care se 
înştiinţează şi se expediază la etapa dată. 3.30 ore

7. Deplasarea delegaţilor pe rutele de înştiinţare. 3.30 ore
8. Adunarea mijloacele de transport necesare pentru 

deplasarea rezerviştilor la punctul de adunare a resurselor de 
mobilizare.

6 ore ~

9. Adunarea şi expedierea rezerviştilor, mijloacelor de 
transport şi tehnicii de construcţii la punctul de adunare a 
resurselor de mobilizare.

8 - lQore

Notă. Activităţile menţionate se petrec şi pe parcursul următoarelor perioade, cu excepţia 
care reiese din faptul că înştiinţarea rezerviştilor, care sînt expediaţi în unităţile 
militare la perioada de completare II - VII - se efectuează cu o zi înainte de a fi 
expediaţi.



VI. Tabelul rapoartelor prezentate de către şeful punctului de conducere

Conţinutul raportului Timpul după 
primirea semnalului

Număml
codului Notă

1 2 3 4

1. Despre sosirea în primărie şi 
timpul primirii semnalului.

La sosirea în 
primărie FII

Raportul se prezintă 
persoanei de serviciu 
a centrului militar 
teritorial

2. Despre desfăşurarea punctului 
de conducere a primăriei.

Nu mai tîrziu 
de 3 ore F13

Se raportează în 
grupa de control a 
punctul de adunare a 
resurselor de 
mobilizare (PARM)

3. Despre primirea pachetului de 
la reprezentantul centrului militar La primirea 

pachetului F12

4. Despre numărul rezerviştilor 
şi deţinătorilor sau proprietarilor 
de tehnică înştiinţaţi.

Pînă la 6 ore, 8 
ore şi înafara 
termenului 

stabilit (după 
fiecare 4 ore)

F31
F32
F33

-

5. Despre sfîrşitul anunţării 
rezerviştilor la etapa dată. Peste 8 ore F41

F42
6. Despre numărul resurselor de 

mobilizare neanunţate, cu 
indicarea cauzei.

Peste 8 ore F34

7. Despre expedierea şi 
predarea rezerviştilor şi tehnicii la 
punctul de adunare a resurselor de 
mobilizare.

Pînă la 10 ore/32 
ore, pînă la 12 
ore/36 ore şi 

înafara 
termenelor 

stabilite (după 
fiecare 2 orei

F51
F61
F52
F62
F71
F72

-

8. Despre finisarea expedierii 
resurselor de mobilizare la 
perioada de completare dată.

Peste 12 ore F81
F82

Notă: 1. Rapoartele indicate în punctele 4 -8 se prezintă şi la perioada II - VII, pentru 
fiecare etapă în parte.

2. Raportul indicat în punctul 6 se prezintă concomitent şi în grupa de evidenţă 
nominală şi statistică a centrului militar, anexînd lista nominală a rezerviştilor 
neînştiinţaţi şi avizele personale ale acestora.

Locţiitor comandant centru - şef secţia mobilizare 

locotenent-colonel / / Vi ct or  DUCA




