
La 15 iulie 2014 Alexandru Roşi-
or, şeful Serviciului eTransforma-
re/eSănătate a fost într-o vizită de 
lucru la centrele de sănătate din 
Donduşeni (şef, dna Adelina Ce-
lac), Sudarca (şef, dna Ina Baltă) 
şi Ţaul (şef, Tatiana Leonteac, în 
foto), însoţit de un grup de colegi 
de la Ministerul Sănătăţii. În vi-

zorul dumnealui este dezvoltarea 
şi implementarea Sistemului In-
formaţional Automatizat Asisten-
ţă medicală primară (SIA AMP), 
care actualmente este preocupa-
rea de bază a Ministerului Sănă-
tăţii (Serviciul eTransformare/
eSănătate).
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Bună ziua,
plai natal!
Добрый день,
родной край!
Ci ta tu l 

săptămîni i :

„Învăţat e 
omul care 
nu termină 
niciodată 

de învăţat”
Lucian BLAGA

În intervalul de timp cu soare, 
cînd nu-s ploi (ce este o raritate 
pentru locurile noastre mai ales 
acum, în luna lui cuptor) combi-

nele sînt regine, albini pe lanurile 
gospodăriilor agri-
cole mari şi mici 
din raion.
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Combinele au ieşit 
în cîmp
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Доверие 
обязывает!
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Vineri, 11 iulie 2014, ora 
11:00, în incinta sălii 

de şedinţe a Consiliului raio-
nal Donduşeni a avut loc o 
întrunire a reprezentanţilor 
OT Edineţ al Cancelariei de 

Stat cu primarii localităţilor 
din raion, secretarii primări-
ilor, inginerii cadastrali, şefii 
serviciilor desconcentrate în 
teritoriu etc.

Cu prezenţa ne-au onorat 

Victor Cerevatîi, şeful OT Edi-
neţ al Cancelariei de Stat, Li-
lia Gandrabura,  şeful-adjunct 
al OT Edineţ al Cancelariei de 
Stat, sectorul Donduşeni, Ina 
Surnin, specialist principal 

din cadrul OT Edineţ al Can-
celariei de Stat şi Livia Beţivu, 
secretarul Consiliului raional.

În vizită, Victor Cerevatîi
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Un server nou 
pentru centrele de 

sănătate


