
                                                    Notă  informativă 

   despre petițiile și plângerile parvenite în Instituția Medico-Sanitară Publică „Spitalul raional    

Ungheni” pentru perioada anilor 2019-2020.  

      Începând cu data de 21.11.2019 (perioadă de debut în activitate în cadrul Consiliului Raional 

Ungheni) și până în prezent, din partea medicilor-specialiști din cadrul Instituției Medico-

Sanitare Publice „Spitalul raional Ungheni”(în continuare IMSP SR Ungheni) și a cetățenilor 

raionului au parvenit mai multe petiții și plângeri, ce se referă la activitatea IMSP SR Ungheni: 

    Pe data de 23.01.2020. nr. C-12, la Consiliul Raional Ungheni este înregistrată o 

plângere a unui grup de femei cu referire la plecarea medicilor-ginecologi din cadrul 

IMSP SR Ungheni și disconfortul creat în monitorizarea lor ca paciente.  

   Această problemă a parvenit ca urmare a Deciziei Consiliului Administrativ din 

13.08.2019 a IMSP SR Ungheni, ulterior prin Ordinul intern nr. 3 din 06.01.2020, cu 

referire la comasarea secției ginecologice și otorinolaringologice și extinderea paturilor 

terapeutice. (bază: Realizarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1306 din 14.11.2019, 

elaborat în baza prevederilor art. 4 a legii Ocrotirii Sănătății nr. 411/1995 cu referire la 

elaborarea Nomenclatorului IMSP SR Ungheni, structura paturilor spitalicești pe secții 

pentru anul 2020 cu trecerea de la 325 paturi la 305). 

 Pe data de 20.02.20, nr. P-10009/20, din partea Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale a Republicii Moldova, a fost remisă spre examinare petiția dlui 

Vladimir Popovici, medic anesteziolog-reanimatolog din cadrul IMSP SR Ungheni. 

Dumnealui solicită de a organiza un control al nelegiuirilor comise de către medicul-șef 

al IMSP Spitalul Raional Ungheni, dl Andrei Alexeev, în organizarea concursului de 

ocuparea funcției vacante de vicedirector și a șefului de maternitate. Consiliul Raional 

Ungheni, analizând minuțios materialele cu referire la desfășurarea concursurilor 

respective răspunde dlui Vladimir Popovici  pe data de 17.03.2020 nr. P-33/42, că dacă 

dumnealui nu este de acord cu rezultatele comisiei de concurs are dreptul, în condițiile 

art. 1620169, art. 189 din Codul administrativ al Republicii Moldova, pct. 42 din 

Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul 

sănătății, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății a Republicii Moldova  nr. 139-P din 

15.10.2015, să conteste decizia comisiei.  

Deasemenea, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a RM comunică 

Consiliului raional Ungheni, pe data de 17.02.2020 nr. 07/10123, că a primit spre 

examinare adresarea dlui Arcadie Ochinciuc, medic obstetrician-ginecolog, referitor la 

realizarea concursului pentru funcția de șef a Centrului Perinatologic, IMSP SR Ungheni. 

În scopul examinării adresării respective, prin Dispoziția ministerului nr. 24-2 din 

24.01.2020 a fost instituită  o comisie care a examinat faptele descrise în adresare.            

În rezultat, Comisia a constatat un șir de deficiențe în organizarea și desfășurarea 

concursului. (Nota informativă a comisiei se anexează). 

 În scopul examinării situației create în cadrul IMSP SR Ungheni, Consiliul Raional 

Ungheni  instituie Grupul de lucru, format din consilieri raionali, sindicat, specialiști din 

domeniul medicinii spitalicești (dispoziția nr. 39-02/1-5 din 13.03.2020, se anexează), dar 

din considerentul că a fost declarată starea de urgență în sănătate, din 15.03.2020,  

ședința comisiei a avut loc pe data de 29 mai 2020, după solicitarea parvenită  în data de 



20.05.2020, nr. 0-50, din partea dlui Arcadie Ochinciuc, cu referire la desfășurarea  în 

condiții ilegale a concursului la funcția de șef a secției obstetrică din cadrul IMSP SR 

Ungheni și închiderea secției de ginecologie.  

          La comisie au fost invitați  medicii Arcadie Ochinciuc și Nicolae Moraru. S-a prezentat 

dnul Arcadie Ochinciuc. Membrii comisiei, ca urmare a studierii petițiilor și notei informative a 

Ministerului Sănătății, vin cu propunerea și votează unanim, de a contesta decizia Comisiei de 

concurs și de contestare din data 03.01.2020 din cadrul IMSP SR Ungheni, în instanța de 

judecată. (Procesul-verbal nr. 1 din 29.05.2020). 

 

Ex.: Tatiana Lazar 

 


