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AVIZ-MOTIVAŢIE
la proiectul Regulamentului
„Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor
din Republica Moldova
Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova a examinat proiectul
Regulamentului nominalizat și vine cu următoarele:
1. În linii generale susține proiectul Regulamentului prezentat spre avizare.
2. Totodată propune, la finalizarea Regulamentului de luat în considerație
următoarele completări și modificări:
2.1. Punctul 2. După cuvintele „medicilor/farmaciștilor” de scris cuvintele
„din Republica Moldova ”. Mai departe după text.
2.2. Punctul 7. Sintagma „2 ani” de înlocuit cu sintagma „5 ani”.
Argumentele sunt expuse în continuarea pct. 7, prin care Ministerul Sănătății este
în drept, în caz de necesitate să modifice componența Comisiei.
2.3. Punctul 9.Cuvintele „prima lună a anului” de înlocuit cu cuvintele „luna
ianuarie a anului calendaristic”.
2.4. Punctul 11. Sintagma „4 ani” de înlocuit cu sintagma „5 ani”.
2.5. Punctul 15. De scris în următoarea redacție:
„15. Ședințele Comisiei se consideră deliberative dacă la ședință participă cel
puțin ¾ din membrii săi.
Comisia ia hotărâri cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenți la ședință.
În cazurile când voturile sunt repartizate egal „pro” și „contra”, votul președintelui
Comisiei este considerat hotărâtor.

Fișa de atestare a medicului/farmacistului și procesul verbal se semnează de
toți membrii Comisiei participanți la ședință”.
2.6. Punctul 16. Cuvintele „la fiecare 3 ani de activitate” de înlocuit cu
cuvintele „cu vechime în muncă de cel puțin 3 ani de activitate în specialitatea
respectivă”. Mai departe după text.
2.7. Punctul 20. După cuvintele „profesiunii de specialitate” de adăugat
cuvintele „în domeniul respectiv”, iar cuvintele „cu condiția” de adăugat cuvintele
„prezentării actelor enumerate la pct. 33 al prezentului Regulamnet. Mai departe
după text.
Tot punctul 20 de completat cu un aliniat nou cu următorul conținut:
„Confirmarea categoriei superioară se efectuează de către Comisie fără prezența
specialistului”.
2.8. Punctul 23. Cuvintele „subdiviziune resurse umane a instituțiilor
medicale vor prezenta” de înlocuit cu cuvintele „Instituția prezintă”. Mai de parte
după text.
2.9. Punctul 26. După cuvintele „instituțiilor medico-sanitare” de adăugat
cuvântul „farmaceutice”. Mai departe după text.
2.10.Punctul 28. După cuvintele „doctorat” de adăugat cuvintele „și
rezidențiat”. Mai departe după text.
2.11.Punctul 29. După cuvintele „localitățile rurale” de adăugat cuvintele „și
urbane”. Ministerul Sănătății este organul central care este în drept să repartizeze
cadrele medicale în localitățile unde ele sunt lipsă. Astăzi de lipsa unor cadre
medicale, spre exemplu – medicilor ftiziopneumologici, sunt afectate și localitățile
urbane.
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