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Proiect 

 

Dlui Veaceslav BATÎR, 

Director IMSP “Centrul Medicilor de 

Familie mun. Bălți” 

 

 

 

Prin prezenta Vă informăm că, în corespundere cu art. 53 din Regulamentul-cadru privind 

constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 

14.11.2003, Codului Administrativ nr. 116 din 19.07.2018, Consiliul municipal Bălţi a examinat 

adresarea cu nr. 03-18/4943 din 06.08.2019 a dlui V. Batîr, din numele Comitetului de Etică 

(Deontologie) al Instituției Medico-Sanitare Publice “Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți” 

cu privire la nerespectarea ierarhiei de serviciu a dnei Feodora Rodiucova, șef Serviciul Sănătate 

al Primăriei mun. Bălți, privind faptul organizării ședinței cu persoanele responsabile, implicate 

în rezolvarea problemelor tuberculozei pe teritoriul municipiului, ce a avut loc la 09.07.2019 în 

Primărie, în conformitate cu adresarea dnei Sofia Alexandru, directorul Institutului de 

Ftiziopulmonologie “Chiril Draganiuc” cu nr. 012/500 din 27.06.2019 (copia se anexează).    

În urma examinării petiţiei, Consiliul municipiului Bălți a ajuns la concluzia, că cerințele, 

invocate în petiție de V. Batîr și membrii Comitetului de Etică (Deontologie) al IMSP “Centrul 

Medicilor de Familie mun. Bălți” privind acțiunile de nerespectare  a ierarhiei de serviciu a dnei 

Feodora Rodiucova, șef Serviciul Sănătate, sunt neîntemeiate. Directorul IMSP “Centrul 

Medicilor de Familie mun. Bălți” V. Batîr a primit scrisoare cu invitație la ședință la adresa 

electronică cmfbalti@ms.md, variantă pe hârtie, de asemenea suplimentar instituția a fost 

anunțată prin telefon de secretara serviciului. 

Astfel, Serviciul Sănătate în persoana dnei Feodora Rodiucova, prin acțiunile sale, a 

respectat ierarhia de serviciu față de V. Batîr, directorul IMSP “Centrul Medicilor de Familie 

mun. Bălți”. 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi 

 

 
Ex.: Feodora Rodiucova, 

șef al Serviciului Sănătate, 

tel.: 0231/5-46-37 
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