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                                                        DECIZIE nr. 3/ 
                                                   din 25 august  2017    
                                                                                              PROIECT 
Cu privire la aprobarea componenţei nominale 
a consiliilor administrative ale instituţiilor 
medico-sanitare publice fondate de Consiliul 
raional Străşeni 
 
 În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1086 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de 
servicii de sănătate”, în conformitate cu regulamentele de funcţionare ale instituţiilor 
medicale, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 
 
 1. Se aprobă, componenţa nominală a consiliilor administrative ale instituţiilor 
medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni, după cum urmează: 
 
1.1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni: 
Popa  Mihail                     – preşedinte al raionului, preşedintele consiliului  
Sandu Mihail                    – şef al Secţiei consultative 
Croitor Rodica                  – medic terapeut 
Certan Valentina              – asistent medical, reprezentant al organizaţiei  

                              nonguvernamentale Asociaţia Nurselor din RM      
Specialistul  (cu atribuții în domeniul ocrotirii sănătăţii) din cadrul Consiliului raional 

 
1.2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Străşeni: 
Popa Mihail                     – preşedinte al raionului, preşedintele consiliului 
Cazacu Petru                    – medic de familie 
Calancea Victoria             – medic de familie 
Pocinoc Nicolae               – reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale 

                     „SALVA” 
Specialistul  (cu atribuții în domeniul ocrotirii sănătăţii) din cadrul Consiliului raional        

 
1.3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojuşna: 
Popa Mihail                   – preşedinte al raionului, preşedintele consiliului 
Placinta Vladimir          – contabil, Centrul de sănătate Cojuşna 
Iachim Maria                – asistent superior 
Pocinoc Nicolae           – reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale 

                                              „SALVA” 
Specialistul  (cu atribuții în domeniul ocrotirii sănătăţii) din cadrul Consiliului raional 
 



1.4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi: 
Popa Mihail                 – preşedinte al raionului, preşedintele consiliului 
Curciubaş Antonina     – asistentă medicală de familie 
Voloşciuc Elena           – asistentă medicală de familie 
 Buzu Alexei                – reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale  

                 ”Centrul parteneriat pentru dezvoltare” 
Specialistul  (cu atribuții în domeniul ocrotirii sănătăţii) din cadrul Consiliului raional 
 
1.5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova: 
Popa Mihail                  – preşedinte al raionului, preşedintele consiliului 
Crudu Diana                 – medic de familie 
Ciocan Tatiana             – asistent medical superioară 
Pocinoc Nicolae           – reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale  

                 „SALVA” 
Specialistul  (cu atribuții în domeniul ocrotirii sănătăţii) din cadrul Consiliului raional 
 
1.6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănăşeşti: 
Popa Mihail                      – preşedinte al raionului, preşedintele consiliului 
Alexei Liuba                     – contabil Centrul de sănătate Pănăşeşti 
Glavan Elena                    – medic de familie  
Suruceanu Vasile              - reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale  

                      „Prosperare Zubreşti” 
Specialistul  (cu atribuții în domeniul ocrotirii sănătăţii) din cadrul Consiliului raional 
 
1.7. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi: 
Popa Mihail                      – preşedinte al raionului, preşedintele consiliului 
Sula Larisa                        – medic de familie 
Rebeja Alexandra             – asistent medical superior 
Pocinoc Nicolae               – reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale 

                     ”SALVA” 
Specialistul  (cu atribuții în domeniul ocrotirii sănătăţii) din cadrul Consiliului raional 

 
1.8. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni:  
Popa Mihail                     – preşedinte al raionului, preşedintele consiliului 
Bodrug Aliona                – medic de familie, Centrului de sănătate 
Triboi Olimpiada            – asistent medical superior 
Bîrca Ion                         – medic de familie, reprezentant al organizaţiei 

                    nonguvernamentale „Medicina pentru toţi” 
Specialistul  (cu atribuții în domeniul ocrotirii sănătăţii) din cadrul Consiliului raional       
 
1.9. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubreşti: 
Popa Mihail                   – preşedinte al raionului, preşedintele consiliului 
Suruceanu Eleonora      – medic de familie 
Pleşca Lidia                  – soră superioară 
Brus Maria                    - reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale 
                                       „Prosperare Zubreşti” 
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Specialistul  (cu atribuții în domeniul ocrotirii sănătăţii) din cadrul Consiliului raional 
 

1.10. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Străşeni: 
Popa Mihail                      – preşedinte al raionului, preşedintele consiliului 
Croitoru Adrian                – medic stomatolog 
Vrînceanu Alexandra       – medic stomatolog sub. Sireţi 
Suruceanu Vasile             - reprezentant al organizaţiei nonguvernamentale  

                   „Prosperare Zubreşti” 
Specialistul  (cu atribuții în domeniul ocrotirii sănătăţii) din cadrul Consiliului raional 

2. Consiliile administrative sunt constituite pe un termen de 5 ani şi îşi exercită 
atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3. Se stabileşte, că în caz de eliberare din funcţiile  deţinute a unor membri ai 
Consiliului administrativ, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de 
persoanele nou-desemnate, fără a fi emisă o altă decizie. 

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                             
 
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 
 
 
 
VIZAT: 
 
Vicepreşedinte al raionului                    Elena HARCENCO 
Serviciul juridic                                      Ion MALIC 
 
 
   




