
                                                                           PROIECT 

 

                                        DECIZIE nr.  

                                          din  18  mai   2018 

                                                                                                                                                                           

Cu privire la stabilirea salariului de funcţie şi a  

suplimentului la salariul de funcţie lunar,  

personalului de conducere din instituţiile  

medico-sanitare publice fondate de  

Consiliul raional Străşeni 

 

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

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 06 iulie 2016 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice 

încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările şi 

completările ulterioare, în conformitate cu regulamentele de funcţionare ale 

instituţiilor medicale, în baza evaluării performanţelor instituţiilor respective 

efectuate de către Comisia de evaluare şi validare a indicatorilor de performanţă a 

activităţii instituţiilor medico-sanitare publice, instituită prin Ordinul Ministerului 

Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale nr. 29 P § 1 din 21 februarie 2018, Consiliul 

raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă, salariul de funcţie şi suplimentul la salariul de funcţie lunar 

personalului de conducere din instituţiile medicale fondate de Consiliul raional 

Străşeni, după cum urmează: 

 

Funcţiile personalului de conducere 

Salariul de funcţie 

de la 01.01.2018 

pînă la 31.03.2018 

Salariul de 

funcţie de la 

01.04.2018 

Suplimentul 

la salariul de 

funcţie lunar 

1.1. Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Spitalul raional Străşeni:  

director 9500 9890 35% 

vicedirector medical 8500 8850 35% 

contabil şef  7000 7290 35% 

şef Serviciu economico-financiar 7000 7290 30% 

1.2. Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Centrul de Sănătate Străşeni: 

şef 9000 9370 50% 

şef adjunct 8000 8330 50% 

contabil şef  6500 6770 45% 

şef Serviciu economico-financiar 6500 6770 45% 

1.3. Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Centrul de Sănătate Cojuşna: 

şef 7000 7290 50% 

1.4. Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Centrul de Sănătate Micăuţi: 

şef 7000 7290 50% 

1.5. Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Centrul de Sănătate Lozova: 

şef 7000 7290   - 



 

 

 

 

2. Se stabileşte că cuantumul lunar total al salariului conducătorului instituţiei 

medicale fondate de Consiliul raional Străşeni nu va depăşi mărimea încincită a 

salariului mediu lunar format în ansamblu pe instituţia respectivă în perioada de la 

începutul anului pînă la luna gestionară. 

3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii 

conducătorii instituţiilor nominalizate în punctele 1.1-1.10. 

4. Se abrogă decizia Consiliul raional Străşeni nr. 2/5 din 26 mai 2017 „Cu privire 

la stabilirea salariului de funcţie şi a suplimentului la salariul de funcţie lunar, 

personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice fundate de 

Consiliul raional Străşeni”.  

5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco). 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

Avizat: 

 

 
VIZAT: 

 

Vicepreşedinte al raionului                           Elena HARCENCO 

Serviciul juridic                                           Ion MALIC 
 

 

 

 

 

1.6. Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Centrul de Sănătate Pănăşeşti: 

şef 7000 7290 50% 

1.7. Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Centrul de Sănătate Sireţi: 

şef 7000 7290 50% 

1.8. Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Centrul de Sănătate Vorniceni: 

şef 7000 7290 50% 

1.9. Instituţia Medico-Sanitară Publică  

Centrul de Sănătate Zubreşti: 

şef 7000 7290 50% 

1.10. Întreprinderea Municipală  

Centrul Stomatologic raional Străşeni 

conducător (manager) 7000 7290 50% 



 
Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la stabilirea salariului de funcţie şi a suplimentului la salariul de 

funcţie lunar, personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul 

raional Străşeni” 

 

Conform prevederilor Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-

sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016, salariul de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de 

funcţie lunar, acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de conducere din instituţiile 

medico-sanitare publice, specificaţi în anexa nr.3 al Regulamentului, în funcţie de calităţile 

manageriale şi profesionale ale personalului de conducere, indicatorii de performanţă în activitatea 

instituţiei, se stabilesc de Fondatorul instituţiilor medico-sanitare publice, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

Salariul de funcţie al personalului de conducere se stabileşte individual, pentru fiecare 

categorie de personal de conducere în parte, în funcţie de volumul surselor financiare acumulate anual 

de instituţie şi specificate în anexa nr.3 al Regulamentului menţionat. 

Personalului de conducere, cu permisiunea Fondatorului, i se pot stabili suplimente la salariu 

pentru performanţe profesionale individuale în muncă în mărime de pînă la 50 la sută din salariul de 

funcţie, ţinîndu-se cont de îndeplinirea indicilor de performanţă, precum şi de calităţile 

profesionale/manageriale ale personalului de conducere. 

Suplimentul se stabileşte avînd ca bază îndeplinirea indicatorilor de performanţă pentru 

rezultatele activităţii instituţiei în anul precedent, pentru cel mult un an şi poate fi redus sau anulat la 

înrăutăţirea calităţii muncii. 

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1038 din 23.12.2016 “Cu privire la aprobarea 

Listei indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice şi Regulamentului 

privind modul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare 

publice” - indicatorii de performanţă se evaluează anual de către Ministerul Sănătăţii în comun cu 

fondatorul instituţiei medico-sanitare publice şi Centrul Naţional de Management în Sănătate, în 

conformitate cu modalitatea stabilită în ordinul cu privire la evaluarea anuală a performanţei activităţii 

instituţiei şi se referă la indicatorii de management al resurselor umane, de utilizare a serviciilor 

medicale, de activitate economico-financiară şi de calitate a serviciilor medicale prestate. 

În acest context, Comisia de evaluare şi validare a indicatorilor de performanţă a activităţii 

instituţiilor medico-sanitare publice, instituită prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției 

Sociale nr. 29 P § 1 din 21 februarie 2018, a examinat indicatorii de performanţă a IMSP Centre de 

sănătate precum şi a IMSP Spitalul raional Străşeni pentru anul 2017.  

În conformitate cu rezultatele obţinute la evaluare, au fost întocmite procese-verbale cu 

indicarea calificativului obţinut. Astfel, pentru calificativul “Nesatisfăcător” conducătorului evaluat nu 

se achită suplimentul la salariul de funcţie lunar; pentru calificativul “Satisfăcător” se va achita un 

supliment de 25% din salariul de funcţie; pentru calificativul “Bine” se va achita un supliment de 35% 

din salariul de funcţie; pentru calificativul “Foarte bine” se va achita un supliment de 50% din salariul 

de funcţie.  

Aceste calificative au fost luate în consideraţie la elaborarea proiectului de decizie. 

Totodată, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului raional nr. 5/17 din 21 

decembrie 2017, dna Diana Crudu, a fost numită în funcție de șef interimar al IMSP Centrul de 

sănătate Lozova, începînd cu data de 27 decembrie 2017, astfel, Comisia de evaluare şi validare a 

indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiilor medico-sanitare publice nu a avut temei pentru a 

evalua activitatea managerială a d-ei pentru anul 2017 avînd în vedere perioada scurtă de activitate. 

Îndeplinirea indicilor de performanţă a managerul menționat va fi evaluat după cel puțin jumătate de 

an de activitate în această funcție. 

Reieșind din cele menţionate, ţinîndu-se cont de indicii rezultativi în activitatea instituţiilor 

medicale fondate de Consiliul raional Străşeni se propune proiectul de decizie comisiei de specialitate 

pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei. 

 

Elena HARCENCO                                                             Vicepreşedinte al raionului                                             


