
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

                                               DECIZIE nr. 2/
                                             din   20 mai   2022
                                      

Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare
și validare a indicatorilor de  performanţă 
a  activităţii instituţiilor medico-sanitare publice

În temeiul art.  43, art.  46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare,  Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995,
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.  100/2017   cu  privire  la  actele
normative, Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind
salarizarea  angajaţilor  din  instituţiile  medico-sanitare  publice  încadrate  în  sistemul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 567/2021
”Cu  privire  la  aprobarea  Listei  indicatorilor  de  performanță  a  activității  instituției
medico-sanitare publice și modul de evaluare a îndeplinirii acestora”, cu modificările și
completările ulterioare,  examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se aprobă componența nominală a Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor
de  performanţă a  activităţii instituţiilor medico-sanitare publice, după cum urmează:

JARDAN Viorel         - președinte al raionului, președinte al Comisiei
------------------            - specialist principal în Serviciul resurse umane, Aparatul 
                                      președintelui raionului, secretar al Comisiei 
-----------------             - șef al Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate 
                                      Strășeni
-----------------            - director al Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul raional 
                                      Strășeni
-----------------            - consilier raional. 
      2. Comisia nominalizată în punctul 1 își va organiza și desfășura activitatea în 
conformitate cu Regulamentul privind modul de evaluare a indicatorilor de performanţă
a activităţii instituţiei medico-sanitare publice,  aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr.
567/2021.
      3. Se stabilește că în cazul eliberării din funcțiile deținute a persoanelor  din 
componența comisiei, atribuțiile lor în cadrul comisiei  vor fi exercitate de persoanele
nou  desemnate  în  posturile  respective,  fără  emiterea  unei  noi  decizii  a  Consiliului
raional.
      5. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  Comisiei
consultative buget și finanțe.
      6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al  şedinţei,                                                       
Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului raional,                                       Nina  RUSU
    
                                           

lex:LPLP19950328411


Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a
indicatorilor de  performanţă a  activităţii instituţiilor medico-sanitare publice„

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
 Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional.
2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Prezentul proiect de decizie „Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a
indicatorilor  de   performanţă  a   activităţii  instituţiilor  medico-sanitare  publice”,  a  fost
elaborat în baza  Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și
completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995.
    Ordinul Ministerului Sănătății nr. 567/2021 ”Cu privire la aprobarea Listei indicatorilor
de  performanță  a  activității  instituției  medico-sanitare  publice  și  modul  de  evaluare  a
îndeplinirii acestora” a fost modificat prin Ordinul nr. 316 din 01.04.2022. Prin modificările
respective a fost pus în sarcina Fondatorului instituirea Comisiei de evaluare și validare a
indicatorilor de  performanţă a  activităţii instituţiilor medico-sanitare publice compusă din
5 persoane. În acest sens se propune prezentul proiect de decizie.
Scopul și finalitățile urmărite, constau în respectarea  cadrului legal  în procesul de  evaluare
și validare a indicatorilor de  performanţă a  activităţii instituţiilor medico-sanitare publice.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  deciziei  conține  componența  nominală  a  Comisiei  de  evaluare  și  validare  a
indicatorilor de  performanţă a  activităţii instituţiilor medico-sanitare publice .
4. Fundamentarea economico-financiară
 Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Adoptarea prezentul proiect de decizie nu necesită abrogarea altor decizii.
6. Avizarea şi Consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu privire
la actele normative proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic, secretarul
interimar al Consiliului raional. 
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparența  în  procesul
decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 al legii nr. 100/ 2017 cu privire la actele normative expertiza anticorupţie
a fost efectuată de autor. Proiectul  nu conţine reglementări ce ar favoriza corupţia.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul articolului 37 din legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative proiectul de
decizie a fost supus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului
raional  Străşeni.  Proiectul  este  în  concordanţă  cu  actele  sus  menţionate.  Structura  şi
conţinutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă.

Proiectul  deciziei  se  prezintă  comisiei  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi
propuneri Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Serviciului juridic                                                                              

http://www.crstraseni.md/
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