
 
NOTA  informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a 
consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice 

fondate de Consiliul raional Străşeni” 
 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

 Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a 
consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice fondate de 
Consiliul raional Străşeni” a fost elaborat ca urmare a modificărilor apărute în 
regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor medicale, aprobate prin 
Ordinul Ministerului sănătăţii nr. 1086 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de 
servicii de sănătate”. 
 Scopul proiectului este de a stabili componenţa nominală a Consiliului 
administrativ a instituţiilor medico-sanitare publice fondate de consiliului raional, 
avînd în vedere faptul, că acesta este organul de administrare şi control al activităţii 
instituţiilor respective. 
 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţa elementelor noi 
  

În conformitate cu prevederile pct. 25 al Regulamentului-cadru de organizare 
şi funcţionare al instituţiei medico-sanitare publice centrul de sănătate, proiectul 
deciziei „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a consiliilor administrative 
ale instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni” 
stabileşte nominal, pentru fiecare instituţie un consiliu administrativ format din 5 
persoane: 

a. reprezentantul fondatorului (preşedintele consiliului); 
b. doi reprezentanţi ai colectivului de muncă, propuşi şi aleşi la adunarea 

generală a colectivului prin votul majorităţii celor prezenţi, 
c.  reprezentantul unei asociaţii nonguvernamentale din domeniul 

sănătăţii; 
d. un funcţionar public din cadrul subdiviziunii de profil medical al 

fondatorului sau un specialist în domeniul ocrotirii sănătăţii numit de 
către Fondator suplimentar. 

Totodată, proiectul deciziei stabileşte, că Consiliile administrative sunt 
constituite pe un termen de 5 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, iar în caz de eliberare din funcţiile  deţinute a unor membri ai 
Consiliului administrativ, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de 
persoanele nou-desemnate, fără a fi emisă o altă decizie. 
 

III. Fundamentarea economico-financiară 
 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
Cheltuielile vor fi asigurate în limita mijloacelor planificate pentru fiecare instituţie 
în parte. 



 
IV. Impactul proiectului 

 
Proiectul va avea un impact semnificativ pentru instituţiile medico-sanitare 

publice fondate de consiliului raional, deoarece consiliul administrativ este organul 
care: 

a. examinează şi aprobă planurile de activitate ale instituţiei medico-
sanitare publice; 

b. examinează şi aprobă rapoartele trimestriale şi anuale privind 
activitatea instituţiei medico-sanitare publice şi le prezintă pentru 
informare Fondatorului; 

c. examinează şi prezintă pentru coordonare cu Fondatorul devizul de 
venituri şi cheltuieli (business-plan) şi a modificărilor la acesta, precum 
şi a contractului de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP şi 
CNAM; 

d. aprobă listele de tarifarea salariaţilor instituţiei medico-sanitare 
publice; 

e. aprobă planurile de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor. 
 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 
vigoare şi actelor administrative a autorităţii 

 
Acest proiect de decizie urmează a fi pus în discuţie împreună cu proiectele 

de decizie cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 
prestatorilor de servicii de sănătate fondate de consiliul raional.  

 
VI. Consultarea publică a proiectului 

 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa 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”. 

 
Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi  propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
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