
DECIZIA 

Consiliului raional nr. 6/13 din 17 septembrie 2015 „Cu privire la aprobarea 

componenţei nominale a consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice 

raionale” 

Aferent demersurilor conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice raionale; 

conform prevederilor regulamentelor de activitate a instituţiilor medico-sanitare publice 

(IMSP„ Centrul de sănătate Ștefan Vodă”, IMSP „Spitalul raional Ștefan Vodă”, IMSP „Centrul 

de sănătate Antonești”, IMSP „Centrul de sănătate Olănești”, IMSP „Centrul de sănătate 

Crocmaz”, IMSP „Centrul de sănătate Talmaza”); 

în baza art. 43, alin. (2) şi art. 46 din Legea nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului administrativ: 

1.1. IMSP „Centrul medicilor de familie Ştefan Vodă”, conform anexei nr. 1. 

1.2. IMSP „Spitalul raional Ştefan Vodă”, conform anexei nr. 2. 

1.3. IMSP „Centrul de sănătate Antonești”, conform anexei nr. 3. 

1.4. IMSP „Centrul de sănătate Olănești”, conform anexei nr. 4. 

1.5. IMSP „Centrul de sănătate Crocmaz”, conform anexei nr. 5. 

1.6. IMSP „Centrul de sănătate Talmaza”, conform anexei nr. 6. 

2. Se stabileşte, că în cazul eliberării din funcţie a membrilor Consiliilor administrative ale 

instituţiilor medico-sanitare publice raionale, atribuţiile acestora vor fi exercitate de persoanele 

nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi adoptată o nouă decizie. 

3. Controlul executării prezentei deciziei se pune în sarcină dlui Vasile Gherman, 

vicepreşedintele raionului. 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova; 

Instituţiilor medico-sanitare publice din raion; 

Prin publicare pe pagina web și în Monitorul Oficial  

al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Preşedintele şedinţei  

Vladimir Baligari 

Secretarul Consiliului raional  

Ion Ţurcan  

 

 
 Anexa nr. 1 

 la  decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

 nr. 6/13 din 17 septembrie 2015 

  

  

 COMPONENŢA NOMINALĂ  

 a consiliului administrativ IMSP „Centrul medicilor de familie Ştefan Vodă” 

  

Preşedinte - Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului; 

Vicepreşedinte - Anatol Luchianov, director adjunct al Agenţiei teritoriale Căuşeni a CNAM; 

Membri: - Mariana Haret, șef, IMSP „Centrul medicilor de familie Ştefan Vodă”; 

- Ana Sirotenco, medic obstetrician-ginecolog, reprezentant ONG; 

 - Natalia Ohrimovschi, şef, Oficiul medicului de familie Răscăieţii Vechi, 

reprezentantul colectivului de muncă; 

  
  

 Anexa nr. 2 

 la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

 nr. 6/13 din 17 septembrie 2015 



  

 COMPONENŢA NOMINALĂ  

 a consiliului administrativ IMSP „Spitalul raional Ştefan Vodă” 

  

Preşedinte - Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului; 

Vicepreşedinte - Anatol Luchianov, director adjunct al Agenţiei teritoriale Căuşeni a CNAM; 

Membri: - Vasile Plămădeală, director, IMSP „Spitalul raional Ştefan Vodă”; 

- Iurie Cheptănari, medic dermatovenerolog, reprezentant ONG. 

 - Mihail Cacean, şef,   secţia obstetrico-ginecologică, reprezentantul  

colectivului de muncă; 

  
  

 Anexa nr. 3 

 la  decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

 nr. 6/13 din 17 septembrie 2015 

  

  

 COMPONENŢA NOMINALĂ  

 a consiliului administrativ IMSP „Centrul de sănătate Antonești” 

  

Preşedinte - Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului; 

Vicepreşedinte - Anatol Luchianov, director adjunct al Agenţiei teritoriale Căuşeni a CNAM; 

Membri: - Ivana Sârbu, șef, IMSP „Centrul de sănătate Antonești”; 

 - Iurie Cheptănari, medic dermatovenerolog, reprezentant ONG; 

 - Nicolae Palanciuc, medic de familie OMF Carahasani, reprezentantul  

colectivului. de muncă; 
  

  

 Anexa nr. 4 

 la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

 nr. 6/13 din 17 septembrie 2015 

  

  

 COMPONENŢA NOMINALĂ  

 a consiliului administrativ IMSP „Centrul de sănătate Olănești” 

  

Preşedinte - Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului; 

Vicepreşedinte - Anatol Luchianov, director adjunct al Agenţiei teritoriale Căuşeni a CNAM ; 

Membri: - Matrona Arșeri, șef, IMSP „Centrul de sănătate Olănești”; 

- Iurie Cheptănari, medic dermatovenerolog, reprezentant ONG. 

 - Valentina Rotaru, medic de familie CS Olănești, reprezentantul  

colectivului de muncă. 

  
  

  

 Anexa nr. 5 

 la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

 nr. 6/13 din 17 septembrie 2015 

  

  

 COMPONENŢA NOMINALĂ  

 a consiliului administrativ IMSP „Centrul de sănătate Crocmaz” 

  

Preşedinte - Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului; 

Vicepreşedinte - Anatol Luchianov, director adjunct al Agenţiei teritoriale Căuşeni a CNAM ; 

Membri: - Ion Babei, șef, IMSP „Centrul de sănătate Crocmaz”; 



- Iurie Cheptănari, medic dermatovenerolog, reprezentant ONG; 

 - Stela Ciobanu, asistentă medicală superioară, CS Crocmaz, reprezentantul 

colectivului de muncă. 

  

  
 Anexa nr. 6 

 la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

 nr. 6/13 din 17 septembrie 2015 

  

  

 COMPONENŢA NOMINALĂ  

 a consiliului administrativ IMSP „Centrul de sănătate Talmaza” 

  

Preşedinte - Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului; 

Vicepreşedinte - Anatol Luchianov, director adjunct al Agenţiei teritoriale Căuşeni a CNAM ; 

Membri: - Ion Țâbârnac, șef, IMSP „Centrul de sănătate Talmaza”; 

- Iurie Cheptănari, medic dermatovenerolog, reprezentant ONG; 

 - Lidia Ciolac, medic de familie, CS Talmaza , reprezentantul colectivului de muncă. 

  

 


