
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 
INSTITUTUL ONCOLOGIC

O R D I N
mun. Chişinău

J * j  2020 Nr. _____________

„Cu privire la regimul juridic al cadourilor
în cadrul IMSP Institutul Oncologic ”

în  condiţiile aprobării Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor 
prin Hotărârea de Guvern nr. 116/2020 (publicată în MO nr. 70-74 din 06.03.2020) care 
abrogă HG nr. 134/22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a 
celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, întru executarea art. 
16 din Legea integrităţii nr. 82/2017, art. 5, alin, (2), litera f) al Legii nr. 325/2013 
privind evaluarea integrităţii instituţionale*, precum şi art. 21 din Codul deontologic al 
lucrătorului medical şi al farmacistului, aprobat prin HG 192/2017, în temeiul p. 49, 
(14), al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico-Sanitare 
Publice Institutul Oncologic, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 557 din 
28.06.2017,

* ORDON:

1. A atribui tuturor angajaţilor IMSP IO responsabilitatea de a cunoaşte şi respecta 
Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor aprobat prin HG nr. 116/2020, 
(plasat pe reţea internă).
2. Se aprobă Componenţa nominală a Comisiei de evidenţă şi evaluare a cadourilor în 
cadrul IMSP Institutul Oncologic, inclusiv supleanţii desemnaţi, (anexă).
3. Preşedintele Comisiei de evidentă si evaluare a cadourilor:5 5 5

3.1. Va organiza activitatea comisiei în strictă conformitate cu Regulamentul cu privire 
la regimul juridic al cadourilor, aprobat prin HG nr. 116/2020;
3.2. Trimestrial, va organiza familiarizarea personalului IMSP IO cu exigenţele 
Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor, cu acordarea suportului 
metodic;
3.3. Va organiza întocmirea, menţinerea şi accesul, la Registrele de evidenţă a 
cadourilor, inclusiv actualizarea trimestrială pe pagina web oficială a IO:
a) Registrul de evidenţă a cadourilor admisibile, (model aprobat, anexa nr. 3 la 
Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor);
b) Registrul de evidenţă a cadourilor inadmisibile, (model aprobat, anexa nr. 5 la 
Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor);
4. Şef secţie EF, dna Angela Sîrbu v-a asigura încasarea în bugetul IO a sumelor 
rezultate din răscumpărarea cadourilor admisibile.
5. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul IMSP IO nr. 117 
din 20.09.2019 Cu privire la perfecţionarea regimului juridic al cadourilor în cadrul 
IMSP Institutul Oncologic.

Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin îmi asum personal.

Director Larisa CATRINICI
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Anexă , ~
la ordinul nr. ^  
din - c i -  2020

Componenţa nominală a Comisiei de evidenţă şi evaluare 
a cadourilor în cadrul IMSP IO

Preşedinte Dinu Enache, şef Serviciul juridic;
Membru: Gutium Rodica, şe f Secţie resurse umane;
Secretar Tîmbur Ana, economist, Secţia EF.

Membrii Supleanţi:

Preşedinte Ciupercă Victor, şef Secţie tum orile pielii, m elanom  şi ALM;
M embru Griza Natalia, şef Secţie M ECISAM ;
Secretar Arina Terleţki-Catruc, economist, Secţia EF.
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