
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 1/14 

din 10.02.2023 

 

 

 

Cu privire la aprobarea componenței nominale 

a Comisiei municipale pentru analiza cazurilor 

de mortalitate maternă 
 

În conformitate cu art. 14 alin (1), alin (3) din Legea RM privind administrația publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995, în scopul 

realizării Politicii Naționale de Sănătate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 886 din 

06.08.2007 și în baza prevederilor ordinului Ministerului Sănătății nr. 1168 din 21.10.2013 ”Cu 

privire la analiza mortalității materne în Republica Moldova”, în baza procesului-verbal al ședinței 

din 16.01.2023, precum și în scopul identificării, evaluării și analizei tuturor cazurilor de decese 

materne înregistrate pe teritoriul mun. Bălți, cît și asigurării serviciilor perinatale calitative și 

îmbunătățirii sănătății materne, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă componența nominală a Comisiei municipale pentru analiza cazurilor de 

mortalitate maternă (în continuare Comisie), după cum urmează: 

Președintele Comisiei: 

 Irina Serdiuc – secretarul Consiliului mun. Bălți; 

Vicepreședinții Comisiei: 

 Pavel Florea – directorul IMSP ”Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți”; 

 Gheorghe Brînza – directorul IMSP ”Spitalul Clinic Bălți”; 

Secretarul Comisiei:  

 Svetlana Brînză – specialist principal în asistența medicală mamei și copilului din cadrul 

IMSP ”Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți”. 

Membrii Comisiei: 

 Elena Zvariș – șef-adjunct al DGASSPF, șefa Secție Sănătate din cadrul DGASSPF;  

 Veaceslav Chișlari – directorul Centrul de Sănătate Publică Bălți;  

 Carolina Frumusachi – șefa Centrului Perinatal IMSP ”Spitalul Clinic Bălți”, medic 

obstetrician-ginecolog;  

 Maria Neamțu – șefa Departamentului Pediatrie IMSP ”Spitalul Clinic Bălți”, medic 

cardiolog-pediatru;  

 Tatiana Guranda – șefa Serviciului Asistență Medicală Urgentă zona Nord; 

 Eugeniu Ciobanu – șeful secției anatomie patologică IMSP ”Spitalul Clinic Bălți”, 

medic-anatomopatolog;  

 Serghei Macrițchi – șeful secției medico-legală Bălți;  

 medic de familie (din zona de deservire) din cadrul IMSP ” Centrul Medicilor de Familie 

mun. Bălți”. 

2. Se pune în sarcina Comisiei: 

2.1. analiza, în termen de 15 zile, a fiecărui caz de mortalitate maternă înregistrat în 

municipiu, identificarea problemelor și căilor de soluționare a acestora; 

2.2. prezentarea, în termen de 3 zile, Ministerului Sănătății a actelor necesare, conform 

ordinului nr. 1168 din 21.10.2013; 



2.3. prezentarea anuală Consiliului municipal Bălți raportului privind nivelul mortalității 

materne în mun. Bălți cu identificarea problemelor și căilor de soluționare a acestora. 

3. Se stabileşte, că în caz de concediu sau eliberare din funcţiile deţinute a unor membri ai 

Comisiei, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în 

funcţiile respective, fără emiterea unei noi decizii. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru educație, protecţie socială şi sănătate publică, pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi            Cristina Craevscaia-Derenova 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 
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