MINISTERUL S
II
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chi in u
16 februarie

2010

Nr. 107

Cu privire la organizarea audien ei
În cadrul Ministerului S
ii
În scopul execut rii Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 „Cu privire la
peti ionare (Monitorul Oficial al Republicii , 2003, nr. 6-8), Decretul Pre edintelui
Republicii Moldova nr. 46-II din 17 februarie 1997 ”Privind asigurarea dreptului
cet enilor la peti ionare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 1314, art. 149) i Hot rîrii Guvernului nr. 689 din 13.11.2009 „Cu privire la
organizarea audien ei cet enilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din
20.11. 2009, nr. 166-168/767) i întru reglement rii audien ei cet enilor în cadrul
Ministerului S
ii,
O R D O N:
1. Se stabile te, c audien a cet enilor în cadrul Ministerului S
efectueaz dup cum urmeaz :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

dl Vladimir HOTINEANU, ministru

ii se

prima i a treia zi de luni a lunii
curente de la orele 14.00-18.00
dl Octavian GRAMA, viceministru
a doua i a patra zi de luni a lunii
curente: 14.00 -18.00
dl Gheorghe urcanu, viceministru
prima i a treia zi de luni a lunii
curente: 14.00 -17.00
dl Mihai Magdei, viceministru
prima i a patra zi de luni a lunii
curente: 14.00 -17.00
dl Nicolae Jelamschi, ef Direc ie politici luni: 14.00-16.00 i joi 9.00-12.00
în managementul personalului medical
dna Tatiana Zatîc ef Direc ie politici în miercuri: 14.00-17.00
asisten a medical
biroul de audien al cet enilor
zilnic: 8.00-17.00
serviciul operativ (tel. 72.10.10,28.88.00, 24 ore/24 ore
linia verde 080071010)

2. Înscrierea cet enilor pentru audien la ministru se va efectua de c tre
consilierul ministrului, dl Vasile Pavel, iar în problemele plas rii în cîmpul muncii
se va efectua de c tre dl Nicolae Jelamschi, ef Direc ie Politici în Managementul
personalului medical.
3. Înscrierea cet enilor pentru audien la dl Octavian GRAMA, viceministru, se
va efectua în anticamer la num rul de telefon 26.88.83, la dl Gheorghe urcanu,
viceministru, în anticamer la telefonul 26.88.82 i la dl Mihai Magdei,
viceministru, în anticamer la telefonul 26.88.88.
4. Consilierul ministrului (dl Vasile Pavel) va asigura eviden a i analiza audien ei
cet enilor în cadrul Ministerului S
ii i va prezenta trimestrial informa ia
privind rezultatele activit ii în cauz .
5. eful Direc iei suport management, peti ii i audien , (dl Vladimir Carp) va
asigura prezentarea Guvernului anual, pîn la data de 20 ianuarie a anului ce
urmeaz dup anul gestionar raportul analitic privind rezultatele activit ii de
examinare a a peti iilor i audien ei cet enilor în cadrul Ministerului S
ii.
6. Se abrog ordinul 445 din 03.12.2007 „Cu privire la organizarea audien ei în
cadrul Ministerului S
ii i Protec iei Sociale”.

Controlul execut rii prezentului ordin mi-l asum.

Ministru

Vladimir HOTINEANU

