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03.06.2020  nr. 64 
  

O R D I N 
 

      Cu privire la cursuri de formare 

profesională continuă al lucrătorilor  

medicali  din  cadrul  instituţiilor de  

învăţământ 

 

 

   În conformitate cu prevederile: Hotărîrii Guvernului nr.1211 din 04.11.2016 

cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie 

timpurie; ordinelor Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei nr.613/441 

din 27.05.2013 ,,Cu privire la serviciile de Sănătate din instituţiile de învăţământ 

preuniversitar”; Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale nr.501 din 

28.05.2020 ,,Cu privire la încetarea suspendării proceselor de instruire”; 

Circularei Ministerului Sănătăţii nr.01-4/6-727 din 10.10.2016; Regulamentului 

de atestare a personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate, 

aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.394 

din 13.03.2018); Ordinului Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport mun. 

Chişinău nr.1023 din 03.07.2018 ,,Cu privire la serviciile de sănătate în 

instituţiile de învăţământ municipale” şi în scopul prevenirii riscului sporit de 

răspândire a bolilor infecţioase şi neinfecţioase, a bolilor cronice, cu riscul 

traumatismului şi al intoxicaţiilor alimentare în masă, ce presupun afectarea 

sănătăţii şi pierderea capacităţii de muncă, 

 

ORDON: 

 

I.  A include la cursuri de formare profesională continuă în regim on-line 

desfășurate de specialiștii Centrului de Educaţie Medicală Continuă a 

Personalului Medical şi Farmaceutic cu Studii Medii următorii lucrători 

medicali: 

 

Din cadrul instituţiilor preşcolare în perioada 09.06 – 03.07.2020: 

 

-  Creşa-grădiniţă nr. 133    –  dna Ropot Valentina 

- Creşa-grădiniţă nr. 174    –  dna Scripcaru Angela  

- Creşa-grădiniţă nr. 175    –  dna Ciuș Elena 
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II.  Dna N. Bularga, contabil-şef al DETS sectorul Centru va realiza transferul 

mijloacelor financiare la Centrul de Educaţie Medicală Continuă a Personalului 

Medical şi Farmaceutic cu Studii Medii  conform  Contractului  de  prestări  a  

serviciilor de instruire igienică şi va menţine salariul mediu la locul de muncă al 

persoanelor incluse la cursurile de formare profesională continuă în regim on-

line al lucrătorilor medicali. 

III. Responsabili de realizarea prezentului ordin se numesc conducătorii 

instituţiilor de învăţământ şi dl I. Deliu responsabil de instruirea igienică din 

cadrul DETS sectorul Centru.  

IV.  Controlul îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum personal. 

 

 

 

Şef al DETS sectorul Centru                      N. Strajesco 
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