
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N
mun. Chişinău

„ f l / ” ^ ____________ 2017 nr. ^

Cu privire la transmiterea
subdiviziunilor de expertiză psihiatrico-legală
către Centrul de Medicină Legală

în scopul executării prevederilor Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la 
cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 157-162, art. 316), în temeiul punctului 9 al Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului- 
limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 
31 mai 2011,

O R D O N :

1. Serviciul de expertiză psihiatrico-legală din cadrul Instituţiei Medico- 
Sanitare Publice Spitalul Clinic de Psihiatrie din mun. Chişinău şi Serviciul expertiză 
psihiatrică legală ambulatorie din cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul 
de Psihiatrie din mun. Bălţi, se transmit din data de 01 aprilie 2017 către Centrul de 
Medicină Legală.

2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de transmitere, conform anexei.

3. Comisia de transmitere va monitoriza şi va coordona procesul de transmitere 
a subdiviziunilor menţionate în punctul 1 al prezentului ordin şi bunurilor acestora 
către Centrul de Medicină Legală.

4. Centrul de Medicină Legală se desemnează în calitate de instituţie 
responsabilă de organizarea procesului de transmitere a subdiviziunilor şi primire- 
predare a bunurilor imobile şi mobile necesare activităţii subdiviziunilor de expertiză 
psihiatrico-legală din mun. Chişinău şi mun. Bălţi.

Centrul de Medicină Legală, în termen de până la 01 aprilie 2017, va 
asigura elaborarea şi prezentarea în redacţie nouă a Regulamentului Centrului de 
Medicină Legală, organigramei şi statelor de personal a instituţiei, precum şi actelor 
de transmitere a subdiviziunilor, mijloacelor fixe şi altor active ale subdiviziunilor.



5. Transmiterea bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea 
subdiviziunilor de expertiză psihiatrico-legală din mun. Chişinău şi mun. Bălţi se va 
efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 
bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 
decembrie 2015.

6. Raporturile de muncă cu salariaţii subdiviziunilor de expertiză psihiatrico- 
legală transferate către Centrul de Medicină Legală vor continua în conformitate 
cu prevederile art. 74 Codul Muncii.

7. Direcţia asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară, Direcţia asistenţă 
medicală spitalicească, Direcţia management personal medical şi Direcţia juridică vor 
asigura suport metodologic pentru implementarea prezentului ordin.

8. Controlul executării prezentului ordin se atribuie doamnei Liliana Iaşan, 
Viceministru

Ministru Ruxanda GLAVAN



Anexă
la Ordinu) Ministerului Sănăjtăţi; 

nr. din

Componenţa nominală 
a Comisiei de transmitere

1 .Liliana Iasan
5

Membri:

2. Aliona Talpalaru

3. Anatol Gudumac

4. Andrei Şveţ

5. Valeri Savciuc

6.Victor Furtună

7. Lilia Ignatiuc

Viceministru, Preşedinte

şef Serviciu administrarea proprietăţii publice

şef-adjunct, Direcţia contabilitate şi patrimoniu

şef Direcţia juridică

director, Centrul de Medicină Legală

director, Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Spitalul Clinic de Psihiatrie din mun. Chişinău

vicedirector medical, programe coordonare şi dezvoltare 
Instituţia Medico-Sanitară Publică

9

Spitalul de Psihiatrie Bălţi


