
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                   DECIZIE nr. 1/ 

  din  16 februarie 2018                               

                                                  
                                                                                                       Proiect 

Cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcției de  

șef al IMSP Centrul de Sănătate Sireți 

 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 4 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 

1995, cu modificările și completările ulterioare,  Hotărîrii Guvernului nr. 1016 din 

01 septembrie 2016 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în 

funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi 

a Contractului-tip de management al instituţiei”, instituţiilor medico-

sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei”, Ordinului 

Ministerului  Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale  nr. 1086 din 30 decembrie 

2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale prestatorilor de servicii de sănătate”, examinînd nota informativă, Consiliul 

raional DECIDE: 

 

     1. Se stabilește organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției 

de șef al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți. 

     2. Se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa) publicarea anunțului și 

expunerea informației privind condițiile de desfășurare a concursului. 

     3.  Se pune în sarcina Comisiei de concurs, desfășurarea concursul în 

conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru numirea în funcție a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de 

sănătate, aprobat de Consiliul raional. 

     4. Se pune în sarcina vicepreședintelui raionului (E Harcenco) să elaboreze 

documentaţia necesară privind organizarea şi desfăşurarea concursului. 

     5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

Comisiei consultative de specialitate medicină și protecție socială. 

 

 

Preşedinte al   şedinţei                                                                              

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                              Nina RUSU 

 

 

VIZAT:                                                     

Serviciul juridic                          I. Malic   



Notă informativă 
  la proiectul de decizie „Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului  

pentru ocuparea funcției de șef al IMSP Centrul de Sănătate Sireți” 

 

    I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
Potrivit prevederilor art.  4 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 şi  Hotărîrii 

Guvernului nr. 1016 din 01.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în 

funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a 

Contractului-tip de management al instituţiei, conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice 

sînt numiţi în funcţie de către fondator.  

Prin Decizia Consiliului raional nr. 4/25 din 28 septembrie 2012 ”Cu privire la delimitarea 

juridică de Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Strășeni și fondarea 

Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți”, dna Balaur Lilia a fost 

confirmată în funcție de conducător interimar al instituției, începînd cu  01 ianuarie 2013 pînă la 

desemnarea pe bază de concurs a conducătorului, organizat conform legislației în vigoare. 

În temeiul deciziei precitate, a fost încheiat cu dna Balaur Lilia Contractul individual de 

muncă nr. 03 din 01 aprilie 2013, pe termen determinat, pînă la desemnarea pe bază de concurs, 

organizat conform legislației în vigoare, a conducătorului. 

Prin Decizia Consiliului raional nr. 3/10 din 13 iunie 2014 ”Cu privire la modificarea și 

completarea unor decizii ale Consiliului raional”, a fost modificată Decizia Consiliului raional 

nr. 4/25 din 28 septembrie 2012 și anume: la punctul 4 cuvintele ”conducător interimar” s-au 

substituit cu sintagma ”șef” și la punctul 5 cuvintele ”Balaur Lilia, conducător interimar” s-au 

substituit cu cuvintele  ”Balaur Lilia, șef”. 

Astfel, avînd în vedere, că s-a modificat doar titlul funcției deținute, însă numirea în funcție 

fiind pînă la desemnarea pe bază de concurs, este necesar de a stabili organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice 

Centrul de Sănătate Sireți. 

În acest scop, a fost elaborat proiectul deciziei „Cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcției de șef al IMSP Centrul de Sănătate Sireți”. 

 

    II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef al IMSP Centrul de 

Sănătate Sireți este pus în sarcina Comisiei de concurs, constituită în acest sens prin Decizia 

Consiliului raional, în conformitate cu Regulamentul aprobat.  

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile necesare pentru implementarea prezentului proiect vor fi efectuate în limita 

mijloacelor planificate pentru retribuirea muncii pe anul 2018. 

 

IV. Impactul proiectului 

Proiectul are drept obiectiv asigurarea accesului egal al candidaţilor la ocuparea funcţiilor de 

conducători ai instituţiilor medico-sanitare publice, ţinînd cont de calificarea profesională, 

experienţa în domeniu şi abilităţile manageriale.             

 

VI. Consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional Strășeni 

www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale 

proiectelor. 

 

Drăgălina Secrieru,  

Specialist principal (cu atribuții în resurse umane), 

Aparatul președintelui raionului 


