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                             „6”  mai                                                  Nr.58 

  
,,Privind corespondenţa  
oficială prin format electronic” 

În temeiul ordinului MS Nr. 92 din 09.02.2010 ,,Privind eficientizarea 
corespondenţei oficiale prin format electronic”, în scopul utilizării raţionale a 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale vizând fluxul oficial al 
corespondenţei şi îmbunătăţirii managementului instituţional, minimizării 
cheltuielilor la acest capitol şi urgentării transmiterii - recepţionării corespondenţei 
oficiale, 

ORDON: 

1) A crea căsuţa poştală oficială a Agenţiei Medicamentului în domenul 
mednet.md;                                                                                                                     
2) A pune în aplicare antetul Agenţiei Medicamentului cu includerea adresei 
electronice amed@mednet.md;                                                                                    
3) A reactiva adresa electronică în domenul mednet.md;                                                       
4) A desemna responsabil de vizualizarea şi utilizarea zilnică a poştei electronice 
din domenul mednet.md şeful Cancelariei - dna Brînza Inga, care va:                                 
- Efectua vizualizarea şi transmiterea zilnică a poştei electronice, din domenul 
mednet.md, în scopul recepţionării corespondenţei de la Ministerul Sănătăţii, 
efectuării prevederilor documentelor recepţionate, transmiterii informaţiei 
solicitate, precum şi în raporturile bilaterale între instituţii;                                          
- Înregistra şi prezenta Conducerii corespondenţa primită spre examinare şi 
vizare;                                                                                                                       
- Asigura expedierea Ministerului Sănătăţii corespondenţa şi informaţia solicitată 
la adresa electronică cancelaria@mednet.md în variantă scanată a formularului 
oficial (cu antetul instituţiei, numărul de înregistrare şi semnătura 
conducătorului), urmată de remiterea prin poştă;                                                       
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- Asigura confidenţialitatea informaţiei şi datelor recepţionate şi transmise prin 
poşta electronică. 

Controlul îndeplinirii prezentului ordin se atribuie dnei Maria Cojocaru-
Toma, prim-vicedirector. 

     
       Director general                                                                     Nicolae Onilov 
 
 
 


	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
	РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
	2028, Chişinău, str. Korolenko, 2/1
	2028, Кишинэу, ул. Короленко, 2/1
	Тел. +373 22 737002; 
	Факс. +373 22 737002;  737448

