
Notă informativă 
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituţiei 

 Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni” 
 
I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii 

ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, 
Hotărîrii Guvernului nr. 55 din 30 ianuarie 2012 ”Cu privire la aprobarea 
Regulamentului –cadru al Centrului Comunitar de Sănătate Mintală și a 
standardelor minime de calitate”, Ordinile Ministerului Sănătăţii Muncii și 
Protecției Sociale nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la normativele de 
personal medical”, nr. 695 din 13 octombrie 2012 „Cu privire la Asistenţa 
Medicală Primară din Republica Moldova” cu modificările ulterioare prin Ordinul 
nr. 46 din 10 februarie 2016 și în conformitate cu prevederile Regulamentul de 
funcţionare a Instituţiei  Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni,  
aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 3/28  din 25 august 2017. 
 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul asigurării activităţii eficiente a 

instituţiilor de asistenţă medicală primară, în vederea prestării serviciilor medicale 
calitative populaţiei. 

Proiectul propune aprobarea satelor de personal ale Instituţiei  Medico - 
Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni conform anexei la proiectul de 
decizie.  

Statele de personal au fost elaborate de către conducerea centrului de 
sănătate nominalizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
      

III. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

Cheltuielile vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate pentru retribuirea 
muncii pe anul 2018. 

 
IV. 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. 

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