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Cu privire la salarizarea personalului de conducere
din cadrul IMSP Spitalul raional Basarabeasca pentru anul 2022

li pand curs demersului directorului interimar al IMSP Spitalul raional
Basarabeasca, prin care se solicit6 stabilirea salariului de funclie gi altor suplimente
lunare la salariu personalului de conducere din institulia vizat1,, avdnd la bazFt

procesul-verbal nr. 0l din 3l mai 2022 al Comisiei de evaluare qi validare a
indicatorilor de performanld a activitetii IMSP Spitalul raional Basarabeasca,
instituitd prin dispozilia preqedintelui raionului nr. 33 din 19 aprilie 2022 (procesul-
verbal se anexeazd), in temeiul pct. 26 din Regulamentul privind salafizarea
angaja{ilor din instituliile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurdrii
obligatorii de asistenld medicalE, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 83712016
(MO nr. 204-205/2016 art. 906), cu modificdrile ulterioare, Regulamentului privind
modul de,evaluare a indicatorilor de performan\d a activitdlii instituliilor medico-
sanitare publice, aprobat prin ordinul Ministerului Seneteili, Muncii gi Protecliei
Sociale nr, 56712021, modificat prin ordinul Ministerului Sendtetii nr. 31612022, in
conformitate cu prevederile 

"rt. 
54 alin. (1) din Legea nr. 43612006 privind

administrafia publicd localE (MO nr. 32-35/2007 art. ] I6),

: DISPUN:
1. A stabili pentru anul 2022 salariile de func{ii gi suplimentul la salariul de functie

lunar pentru performanle profesionale individuale in muncd personalului de
conducere din cadrul IMSP Spitalul raional Basarabeasca, dupd cum urmeazd:

1.1. I  salariul de functie lunar in
mdrime de lei, supliment la salariu pentru indicatorii de performanld a
activitilii IMSP Spitalul raional Basarabeasca in mirime de Yo din salariul
de func{ie in dependentd de valoarea procentuald  de indeplinire a
blocurilor de indicatori;

1.2. : salariul de functie lunar in
mdrime de  lei, supliment la salariu pentru indicatorii de performanfd a
activitSlii IMSP Spitalul raional Basarabeasca in mdrime de o/o din salariul
de funclie in dependenld de valoarea procentuald  de indeplinire a
blocurilor de indicatori;



1.3. ' : salariul cle funclie lunar in mdrime de
, lei, supliment la salariu pentiu indicatorii de performantd a activitalii
ryIqP Spitalul raional Basarabealca in m6rime de o/o din salariul de funclie

l in.dependentd de valoarea procentvald  de indeplinire a blocurilor de
indicatori.

2. Se permite acordarea premiilor personalului de conducere din instituliile medicale
u:i:za:e, !n m51ni proporfionale cu cota medie real achit atd angajatiior institu{iei,
conform condiliilor stabilite de Regulamentul privind conaifitl de premi.r. u
personalului de conducere din instituliile medico-sanitare publice, aprobat de
Ministerul S6net6lii, Muncii gi Protecliei Sociale coordonat cu sindicatul de
ramurd.
Prevederile_prezentei dispozilii se aplicd incepdnd cu 01..0 1.2022.
Responsabilitatea pentru legalitatea qi executarea prezentei dispozilii mi-o asum
personal.
Prezenta dispozilie intrd in vigoare la data publicdrii in Registrul de Stat al Actelor
Locale, urmeazd a fi adusd la cunogtinla persoanelor vizate, precum qi la
cunogtinJ6 publicd prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.
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Consiliul raional Basarabeasca

PROCES-VERBAL

n . 0/ din 3/ mai 2022

al qedinlei Comisiei de evaluare gi validare a indicatorilor de performantd ai

activitdlii Institufiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Basarabeasca
pentru anul2021

Comisia de evaluare gi validare a indicatorilor de performantd ai activitdtii
instituliilor medico-sanitare publice din raionul Basarabeasca pentru anul2021 (in
continuare-Comisia), instituitd prin dispozilia preqedintelui raionului Basarabeasca

nr. 33 din 19 aprilie 2022, in componenfa:

Piotr Puqcari - pregedintele raionului Basarabesca - pre$edintele Comisiei

 - specialist principal din cadrul Aparatului pregedintelui

raionului, Secretarul Comisiei

Membrii Comisiei:

 - vicepreqedinte al raionului pe probleme sociale

- secretar al Consiliului raional

 - $ef al Secliei Economie, Construc{ii qi Dezvoltarea teritoriului

Se constatd cd qedinla Comisiei ecne deliberativd cu prezenfa a 5 membri.

ORDINEADE ZI:

Cu privire la evaluare qi validare a indicatorilor de performanfa a activitAtii
instituliei medico-sanitare publice Spitalul Raional Basarabeasca reprezentatd de

cdtre conducdtorul dl/dna .

Dl i, preqedintele Comisiei a familiarizat membrii comisiei cu

prevederile Regulamentul privind modul de evaluare a indicatorilor de performan[a
ai activitdlii instituliilor medico-sanitare publice, aprobat prin Ordinul Ministerului
Senet{ii, Muncii qi Protecliei Sociale nr.567 din l7 iunie 2021, modiflcat prin
Ordinul Ministerului S6nbt6lii nr.316 din 0l aprilie 2022, precum gi cu prevederile
punctului 26 dinRegulamentul privindsalarizareaangajatilor din instituliile medico-
sanitare publice incadrate in sistemul asigurdrii obligatorii de asistenld medicalS,

aprobat prin llotdrdrea Guvernului nr. 83712016.

Conform Regulamentului, in cadrul qedinlei, Comisia a evaluat Fqrmularul dc

raportare a indeplenirii indicatorilor de performanld pentru anul 2021 prezentat de

conduc6torul IMSP Spitalul Raional Basarabeasca.

in rezultatul prezentdrii indicatorilor db performanlA a instituiliei s-au stet-riiit:



/r'
/

/ I Indicatori de management al resurserlor umane
2. lndicatori de utilizare a serviciilor medicale
-J. Indicatori ai activit6tii economico-llnanciare

ale institutiei
4. Indicatori de calitate o/o

Total 0

IMSP Spitalul raional Basarabeasca, i se atribuie califacivul ,

Membrii Comisiei au confirmat prin vot rezultatul ob{inut:
?A

pro-L , contra Q , s-au ablinut O

inbaza rezultatelor indicatorilor de performanp oblinili de IMSP Spitalul raional

Basarabeasca, Comisia

HOTARE$TE:

1. A atribui IMSP Spitalul Raional Basarabeasca, calificativul , 'cu
acumularea procentuald pentru indeplinirea indicatorilor de performan[d egala

cu /o.

2. A remite in termen de 5 zile Procesul-Verbal al Comisiei in adresa

Ministerului Sdndtdlii al Republicii Moldova.
3. Prezentul Procesul-Verbal se aduce la cunostintd contrasemndturd

conducdtorul institutiei medico-sanitare evaluate.

4. lnbaza Procesului- Verbal qi a diciziei Comisiei de evaluare, precum Ei in

conformitate cu prevederile pct. 26 Regulamentul privind salarrz.area

angajalilor din instituliile medico-sanitare publice incadrate in sistemul

asigurdrii obligatorii de asistenld medicalS, aprobat prin IlotdrArea Guverrrului

nr.83712016, preqedintele raionului in calitate sa de persoand responsabil6 a

fondatorului, emite in termen de 5 zile dispozilia cu privire la stabilirea

drepturilor salariale pentru persoanele cu functii de conducere din cadrul

IMSP Spitalul raional Basarabeasca.
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