
 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

  
O R D I N 

cu privire la modificarea Ordinului nr.761/2016 cu privire la verificarea 
stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în 

funcţie privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror 
  

nr. 753  din  27.07.2022 
 (în vigoare 29.08.2022)  

  
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 245 art. 895 din 29.07.2022 

  
* * * 

ÎNREGISTRAT: 
Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova 
nr.1737 din 29.07.2022 

Ministru _____ Sergiu LITVINENCO 
  
În temeiul prevederilor art.21 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77, art.113), reglementării 
procedurii de verificare a stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a 
procurorilor în funcţie, în temeiul subpunctului 11 punctul 9 al Regulamentului cu privire 
la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.148/2021, 

ORDON: 
1. Ordinul nr.761/2016 "Cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaţilor la 

funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţie privind corespunderea pentru exercitarea 
funcţiei de procuror" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.379-386, 
art.1831) se modifică după cum urmează: 

1) În anexa nr.1: 
la punctul 3 textul:"din cadrul Dispensarului Republican de Narcologie (în 

continuare – Comisia)" se exclude; 
punctul 5 va avea următorul cuprins: 
"5. Dosarul se depune, la secretarul Comisiei, la sediul instituţiei medico-sanitare 

publice Policlinica de Stat, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.70."; 
punctul 6 va avea următorul cuprins: 
"6. Dosarul prezentat trebuie să conţină următoarele acte: 
1) cererea candidatului la funcţia de procuror sau procurorului în funcţie, cu 

solicitarea verificării stării de sănătate; 
2) confirmarea înregistrării de la Consiliul Superior al Procurorilor sau demersul 

Consiliului Superior al Procurorilor; 
3) actul de identitate al solicitantului; 
4) concluzia despre starea sănătăţii de la medicul de familie, cu referire la 

capacitatea generală de muncă (086/U); 
5) certificatul privind evidenţa psihiatrică; 
6) certificatul privind evidenţa narcologică." 
punctul 8 va avea următorul cuprins: 
"8. Comisia va efectua examenul psihiatric şi narcologic al candidaţilor la funcţia 

de procuror şi a procurorilor în funcţie şi va emite Certificatul medical privind starea 



sănătăţii a candidatului la funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţie privind 
corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror, care va fi semnat de toţi membrii 
Comisiei."; 

punctele 9-17 se abrogă; 
punctele 19, 20 se abrogă. 
2) Anexa nr.2 se expune în următoarea redacţie: 
  

"Anexa nr.2 
la Ordinul Ministerului Sănătăţii 

nr.761 din 04.10.2016 
COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Comisiei pentru verificarea stării de sănătate a candidaţilor 
la funcţiile de procuror şi a procurorilor în funcţie privind 

corespunderea pentru exercitarea funcţiei de procuror 
  

1. Jana Chihai conferenţiar universitar, catedra de Psihiatrie, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
"N. Testemiţanu" 

preşedinte 

2. Ghenadie Zaporojan medic narcolog, IMSP Dispensarul Republican 
de Narcologie 

membru 

3. Mihail Gavriliuc dr. hab. şt. med., catedra de Neurologie, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
"N. Testemiţanu" 

membru 

4. Sergiu Matcovschi dr. hab. şt. med., catedra Boli interne, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
"N. Testemiţanu" 

membru 

5. Viorica Efros vicedirector, IMSP Policlinica de Stat secretar 
   

Membrii supleanţi 
1. Anatolie Nacu dr. hab. şt. med., catedra de Psihiatrie, 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
"N. Testemiţanu" 

 

2. Tudor Vasiliev medic narcolog, IMSP Dispensarul Republican 
de Narcologie 

 

3. Vitalie Lisnic dr. hab. şt. med.,catedra de Neurologie, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
"N. Testemiţanu" 

 

4. Virginia Şalaru conferenţiar universitar, catedra Medicina de 
familie, Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie "N. Testemiţanu"" 

 

  
2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
3. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum. 
MINISTRU                        Ala NEMERENCO 
 
Nr.753. Chişinău, 27 iulie 2022.  

•  


