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Cu privire la salaizarea personalului de conducere
din cadrul IMSP Centrul de Sdn6tate Basarabeasca pentru anul2022

, pand curs demersului gefului interimar al IMSP Centrul de Sdndtate

Basarabeasca nr. 2Q9-0ll0l-17 din 27 mai 2022, prin care se solicitd stabilirea
salariului de func{ie gi altor suplimente lunare la salariu personalului de conducere
din institu\iavizatd, avAnd labazdprocesul-verbal nr.02 din 3l mai 2022 al Comisiei
de evaluare gi validare a indicatorilor de performan[d a activitdlii IMSP Centrul de

Sdndtate lasarabeasca, instituitd prin dispozilia pregedintelui raionului nr. 33 din 19

aprilie 2022 (procesul-verbal se anexeazd), in temeiul pct. 26 din Regulamentul
privind salarizarea angajalilor din instituliile medico-sanitare publice incadrate in
sistemul asiguririi obligatorii de asistenld medicald, aprobat prin Hotdrdrea
Guvernului nr. 83712016 (MO nr. 204-205/2016 art. 906), cu modific6rile ulterioare,
Regqlamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performantd a activitdlii
instituliilor medico-sanitare publice, aprobat prin ordinul Ministerului SAnAtSlii,

Muncii gi Protecliei Sociale nr. 56712021, modificat prin ordinul Ministerului
Sdndtdlii nr. 31612022, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (l) din Legea nr.
43612006 privind administratia publicd locald (MO nr. 32-35/2007 art. I I6),

. DISPUN:
1. A,stabili pentru anu|2022 salariile de funcfii gi suplimentul la salariul de funclie
lunar pentru performan{e profesionale individuale in muncd personalului de
conducere,din cadrul IMSP Centrul de Sinitate Basarabeasca, dupd cum urmeazd:
1.1.ii  salariul de funclie lunar in

mdrime de  lei, supliment la salaiiu pentru indicatorii de performan{6 a
i activitdtii IMSP Centrul de Sdndtate Basarabeasca in mdrime de % din

, r salariul de funclie in dependenld de valoarea procentuald,  de indeplinire
a blocurilor de indicatori;

I.2. : salariul de funclie lunar
,'in mdrime de  lei, supliment la salariu pentru indicatorii de

performanld a activitdlii IMSP Centrul de Sdndtate Basarabeasca in mdrime de
Yo din salariul de func{ie in dependen{d de valoarea procentuald de

indeplinire a blocurilor de indicatori;



2. Se permite prestarea activitdlii prin cumul in afara orelor de program, dupd cum
vrmeazd,:

2.1. ' ,  al IIvISp Centrul de Sdndtate Basarabeasca,
cu achitarca a  din salariul functiei de medic medicina de familie, pand la

rl completareacu specialist a funcliei respective;
2.2., din cadrul IMSP Centrul de S6n6tate

Basarabeasca prestarea activit[1ii prin cumul in afara orelor de prograffi, cu' achitarea a 5 din salariul funcliei de contabil pe materiale, 
-pana 

la
completarea cu specialist a func{iei respective.

3. Se permite acordarea premiilor personalului de conducere din institulia medicald
vizatd,;in mdrimi proporlionale cu cota medie real achit atd angajalilor instituliei,
conforrn condiliilor stabilite de Regulamentul privind condiliile de premi.r. u
personalului de conducere din instituliile medico-sanitare publice, aprobat de
Ministerul Sdndtdtii, Muncii qi Protec{iei Sociale coordonat cu sindicatul de
ramura.
Prevederile prezentei dispozilii se aplicE incepdnd cu 01 .01.2022.
Responsabilitatea pentru legalitatea gi executarea prezentei dispozilii mi-o asum
personal.
Prezenta dispozilie intrd in vigoare la data publicdrii in Registrul de Stat al
Actelor Locale, urrneazd, a fi adusd la cunogtinta persoanelor vizate,precum qi la
cunogtintd publicd prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.

Pregedintele
raionului Basarabeasca
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Consiliul raional Basarabeasca

PROCES-VERBAL

nr. H din J/ mai 2022

al gedinlei Comisiei de evaluare pi validare a indicatorilor de performanla ai
activitdtii Institufiei Medico-sanitare Centrul de Sinitate Basarabeasca pentru

anul 2021

Comisia de evaluare qi validare a indicatorilor de performanfa ai activitalii
instituliilor medico-sanitare publice din raionul Basarabeasca pentru anul 2021 (in
continuare-Comisia), instituitd prin dispozilia preqedintelui raionului Basarabeasca
nr. 33 din l9 aprilie 2022, in componen{a:

Piotr Pugcari - preqedintele raionului Basarabesca - pre$edintele Comisiei

 - specialist principal din cadrul Aparatului preqedintelui
raionului, Secretarul Comisiei

Membrii Comisiei:

- vicepregedinte al raionului pe probleme sociale

- secretar al Consiliului raional

- $ef al Secliei Economie, Construclii qi Dezvoltarea teritoriului

Se constatd cd gedinfa Comisiei ecne deliberativd cu prezen[a a 5 membri.

ORDINE ADE Zlz

Cu privire la evaluare gi validare a indicatorilor de performan[a a activitd{ii
instituliei medico-sanitarepublice Centrul de Sdndtate Basarabeasca reprezentatd de
cdtre conduc6torul 

Dl Petru Puqcari, preqedintele Comisiei a familiarizat membrii comisiei cu
prevederile Regulamentul privind modul de evaluare a indicatorilor de performan(d
ai activitdlii instituliilor medico-sanitare publice, aprobat prin Ordinul Ministerului
SenAtelii, Muncii gi Protec{iei Sociale nr. 567 din l7 iunie 2021, modificat prin
Ordinul Ministerului Sdndtalii nr.3l6 din 01 apriiie 2022, precum qi cu prevederile
punctului 26 dinRegulamentul privin d salarizarea angajatilor din instituliile medico-
sanitare publice incadrate in sistemul asigurdrii obligatorii de asisten[6 medical6,
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 83712016.

Conform Regulamentului, in cadrul qedinfei, Comisia a evaluat Formularul de
raportare a indeplenirii indicatorilor de performan{d pentru anul 2021prezentat de
conducdtorul IMSP Centrul de Sdndtate Basarabeasca.

in rezultatul prezentdrii indicatorilor de performanfd a instituitiei s-au stah,ilir:



/

/

IMSP Centrul de Sdndtate Basarabeasca, i se atribuie califacivul 

Membrii comisiei au confirmat prin vot rezurtatul obtinut:
F

pro J , contra Q , s-au ab{i nut-'Q_.

1. Indicatori de management al resurseilor umane
2. Indicatori de utilizare a serviciilor medicale
a
J. Indicatori ai activitilii economico-financiare

ale institutiei
4. Indicatori de calitate
Total

rn baza rezultatelor indicatorilor de performanld ob{initi de IMSP C, "SBasarabeasca" Comisia

HOTAREgTE:

1. A atribui IMSP Centrul de Sdndtate Basarabeasca, calificativul  cu
acumularea procentuald pentru indeplinirea indicatorilor de perform anld egal6
cu o/o.

2. A remite in termen de 5 zile Procesul-Verbal al Comisiei in adresa
Ministerului Sdndtdfii al Republicii Moldova.

3. Prezentul Procesul-Verbal se aduce la cunoEtinld cgntrasemnaturd
conducdtorul institu{iei medico-sanitare evaluate.

4. In baza Procesului- Verbal qi a diciziei Comisiei de evaluareo precum qi in
conformitate cu prevederile pct. 26 Regulamentul privind salartzarea
angajalilor din instituliile medico-sanitare publice incadrate in sistemul
asigurSrii obligatorii de asistenld medicald, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului
nr.83712016, pregedintele raionului in calitate sa de persoani responsabild a
fondatorului, emite in termen de 5 zile dispo zigia cu privire la stabilirea
drepturiloJ salariale pentru persoanele cu funcfii de conducere din cadrul
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