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MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chigindu

nr. 3//.. JJ .. a,b*'4€ 2022

Cu privire la Comisia de transfer
a tinerilor specialigti

in conformitate cu prevederile pct.3 al Hotdrdrii Guvernului nr. 923/2001 ,,Cu
privire laplasarea in cdmpul muncii a absolventilor institutiilor, de invdtdmdnt superior
qi profesional tehnic postsecundar qi postsecundar nonter{iar de stat" qi in temeiul
prevederilor Regulamentului privind organizarea qi func{ionarea Ministerului
Sdndt[{ii, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr.l 48 / 2021,

ORDON:

l. Se aprobd:
1) Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de transfer a tinerilor

specialiEti, anexa l.
2) Componenfa Comisiei de transfer a tinerilor specialiqti, anexa2.
Comisia de transfer a tinerilor specialiqti igi va desfb;ura activitatea in strictd
conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat.
Se abrogd ordinul Ministerului Sdndtdlii nr. 241 din 09 martie 2020 "Cuprivire
la Comisia de reangajare in cdmpul muncii a tinerilor specialiqti"
Controlul executdrii prezentului ordin mi-l atribui personal.
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Anexa nr.l

",!mi:*fi":ww
cu privire la activitar."T":#3mtililLr a tinerlor speciaripri

f. Constituireacomisiei

l' comisia de transfer a tinerilor specialiqti (in continuare comisia) se constituie prinordin al Ministerului Sdnatifii. 
veLLLLeLs)

2' comisia este compusd din 5 membrii, inclusiv un preqedinte gi un secretar.3' Funcfia de pregedinte a comisiei este exercitatd de cdtre secretarul de stat alMinisterului Sdndtdfii.
4' Funcfia de secretar al comisiei este exercitati de c6tre qeful Direc{iei politici indomeniul managementului personalului medical.

''' 
Atribu{iite comisiei pi a membr'or acesteia

5. Comisia are urmdtoarele atribu{ii:
1) asigurd examinarea cererilor privind transferul tinerilor specialiqti;2) formuleazd atgumentele pentru acceptarea sau neacceptarea transferului tinerilorspecialiqti.

6. Pregedintele Comisiei are urmdtoarele atribu{ii:l) conduce qedin{a Comisiei;
2) prezntd in cadrul ;edinfei comisiei cererile privind transferul tinerilor specialiqti.7 ' in lipsa preqedintelui atribufiile acestuia vor fi executate de cdhe secretarul comisiei.8. Secretarul Comisiei are urmdtoarele atribulii:
l) fine evidenfa cererilor privind transferur tinerilor specialiqti;2) intocmegte procesul-verbal al qedinfei, dupd frnalizareaexamindrii documentelor;3) intocmeqte cotoarele de transfer a tinerilor speciariqti;4) intocmeqte proiectul scrisorii de refuzin cazul neacceptirii transferului de Ia oinstitu{ie la altaa tinerilor specialiqti.

9' cotorul de transfer al tinerilor specialiqti va fi semnat de Ministrul sdnftalii.l0' $edinfele comisiei se organi zeazd,lunar, in apatra zi de joi a lunii, pentru examinareasolicitdrilor, documentelor probatorii qi luarea deciziilor prin vot.
1 l ' Toate deciziile comisiei se adopta cu votul majoritdlii membrilo r prezenli.l2'Procesul-verbal va fi semnat de cdtre tofi membrii prezen[iai comisiei gi va servidrept temei pentru eliberarea cotorului de transfer a tiindrului specialist sau refuzului.



m. Procedura de depunere gi examinare a cererilor

l3.Cererile se depun la Serviciul managementul documentelor (cancelarie) a

Ministerului Sdndtdlii.
r{.Lacerere vor fi anexate in mod obligatoriu urmdtoarele documente:

1) copiile diplomelor de studii, buletinului de identitate, certificatului de cdsdtorie
(dup[ caz), certificatului de nagtere a copiilor (dup6 caz), Cotorului de
repartizare a tdndrului specialist;

2) cererea cdtre Ministerul SAnAtAFi a tdnirului specialist, cu expunerea clard a
m6tivului qi argumentelor care constituie obiectul solicit6rii transferului la o
alt6 institu{ie. in cerere se reflectd datele de contact ale solicitantului, inclusiv
adresa de domiciliu sau reqedin!6, telefonul;

3) scrisoarea conducdtorului instituliei medicale cdtre care a fost solicitat
transferul, prin care se confirmd disponibilitatea locului vacant la specialitatea
datd in institulie gi posibilitatea angaj rii tdnlrului specialist;

4) scrisoarea conducdtorului instituliei medicale, unde a fost repartizrt ftndrul
specialist, dupS absolvirea instituliei de inv6!5mdnt, privind acceptul
transferului tdnnrului specialist qi de ce institulia nu are necesitatea in acest
specialist.



Anexa nr.2

Ion Prisdcaru
Valentin Mustea

Membrii Comisiei:
Ion Chesov

Maxim Donici
Anatol Gudumac

Svetlana Nicolaescu
Valentin Mustea

Membrii Comisiei:
Daniela Demiqcan

Maxim Donici
Anatol Gudumac

ZinaidaBezverhni
Valentin Mustea

Membrii Comisiei:
Anastasia Babileva

Maxim Donici
Anatol Gudumac

B' Pentru speciariti{ile din domeniur siniti{ii pubrice:

la ordinul Ministerului Sdndtdtii
Nr.3f,f di" zJ:Ai-;;;

comisieiMinisrerurr,rul"ual,lxtJll"rrpratinerirorspecialiqti

A. Pentru speciaritifile din domeniur medicinii crinice:

c. Pentru speciariti{ile din domeniur farmaceutic:

- Secretar de Stat, pregedinte;
- qef Direcfie politici in domeniul managementului

personalului medical, secretarl

- gef Direcfie politici in domeniul medicamentului qi
dispozitivelor medicale;

- ;ef Serviciul juridic;
- qef Direclie financiar administrativd.

- Secretar de Stat, pregedinte;
- qef Direcfie politici in domeniul managementului
personalului medical, secretarl

- gef Direcfie generald politici in domeniul serviciilor
medicale integrate;

- $ef Serviciul juridic;
- qef Direcfie financiar administrativd.

Secretar de Stat, preqedinte;
sef Direcfie politici in domeniul managementului
personalului medical, secretarl

- ;ef Direc{ie politici in domeniul sdndtdfii publice gi
urgenfe in sdndtatea publicd;

- qef Serviciul juridic;
- qef Direc{ie financiar administrativd.


