
RFPUBLICA IVIOLDOVA
CONSILIIJL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTDtD
RAIQNUIUI BASARABEASCA

DISPOZITIE
PACIIOP.f,XEHI4E

 tr
Cu privire la salarizarea personalului de conducere
din cadrul II\{SP centrul de Sdndtate Sadaclia pentru anul2Q22

t,

i Ddnd curs demersului qefului interimar al IMSP Qentrul de Sindtate Sadaclia
nr. Q2 din 03 ianuarie 2022, prin care se solicitd stabilirea salariului de funclie qi altor
suplimente lunare la salariu personalului de conducere din institulia vizatd,, avdnd la
bazd procesul-verbal nr. 04 din 3l mai 2Q22 al Comisiei de evaluare qi validare a
indicatorilor de performanld a activitelii IMSP Centrul de Sdndtate Sadaclia, instituita
prin dispozilia preqedintelui raionului nr. 33 din 19 aprilie 2Q22 (procesul-verbal se
anexeazd), in temeiul pct. 26 din Regulamentul privind salarizarea angajalilor din
instituliile. medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurdrii obligatorii de
asistentd medicald, aprobat prin Hotbrdrea Guvernului nr. 83712016 (MO nr. 204-
205/2016 arL 906), cu modificdrile ulterioare, Regulamentului privind modul de
evaluare a indicatorilor de performanld a activitelii institu{iilor medico-sanitare
publice, aprobat prin ordinul Ministerului Senetdlii, Muncii gi Protecliei Sociale nr.
56712021, modificat prin ordinul Ministerului Sdndtalii nr. 31612022, in conformitate
cu prevedgrile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 43612006 privind administralia publicd
locald (MO nr. 32-35/2007 art. I I6),

DISPUN:
1. A stabili pentru anul 2022, al IMSP Centrul de Sinitate
Sadaclia, d  salariul de func{ie lunar in mdrime de  lei,
supliment,la salariu pentru indicatorii de performan{b a activitatii IMSP Centrul de
Sdnitate Sadaclia in mdrime de o/o din salariul de funclie in dependen!6 de valoarea
procentuall'  de indeplinire a blocurilor de irdicatori.

2. Se permite  al IMSP Centrul de Sdndtate
Sadaclia prestarea activitdtii prin cumul in afara orelor de program, cu achitarea a 
din salariul functiei de medic medicina de familie, pdnd la completareacu specialist a
functiei respective.

3. Se permite acordarea premiilor persoanei de conducere din institutia
medicald vizatd, in mdrimi proporlionale cu cota medie real achitaid angajalilor
institutiei, conform condiliiior 

-sta-bilite 
de Regulamentul privind ,ondi-1iil.' d.

premiere a personalului de conducere din instituliile medico-sanitare publice, aprobat
de Ministerul SdndtSlii, Muncii gi Protectiei Sociale coordonat cu sindicalul de
ramurd.

Mp-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55
tellfax (297) 2-20-58 E-mail:

L2/ iunie 2022



ile prezentei dispozilii se aplic6 incepAnd cu 01 .Ql.2Q22.

dispozilie intri in vigoare la data publicdrii in Registrul de Stat al
e, unReazb a fi adusd la cunoqtin{a persoanelor vizate, precum qi la

publicd prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional:

Piotr PV$Centry4
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Consiliul raional Basarabeasca

PROCES.VERBAL

nt. fl4 din 3 r yytai 2022

al qedinlei Comisiei de evaluare qi validare a indicatorilor de performanfa ai

activitefli Institu{iei Medico-Sanitare Centrul de Sinitate Sadaclia pentru anul

2021

Comisia de evaluare qi validare a indicatorilor de performanld ai activitAtii
instituliilor medico-sanitare publice din raionul Basarabeasca pentru anul 2021 (in
continuare-Comisia), instituitd prin dispozilia preqedintelui raionului Basarabeasca

nr. 33 din 19 aprilie 2022, in componenla:

Piotr Pugcari - preqedintele raionului Basarabesca - pre$edintele Comisiei

ia specialist principal din cadrul Aparatului preqedintelui

raionului, Secretarul Comisiei

Membrii Comisiei:

 - vicepreqedinte al raionului pe probleme sociale

- secretar al Consiliului raional

- $ef al Secliei Economie, Construclii gi Dezvoltarea teritoriului

Se constatd cd qedinfa Comisiei ecne deliberativd cu prezenla a 5 membri.

ORDINE ADE Zlz

Cu privire la evaluare gi validare a indicatorilor de performan{a a activitdlii
instituliei medico-sanitare publice Centrul de Sdnatate Sadaclia reprezentatd de cdtre

conducdtorul dl/dna

Dl Petru Pugcari, preqedintele Comisiei a familiarizat membrii comisiei cru

prevederile Regulamentul privind modul de evaluare a indicatorilor de performanld

ai activitdlii instituliilor medico-sanitare publice, aprobat prin Ordinul Ministerului

Sendtdtii, Muncii qi Protecliei Sociale nr.567 din l7 iunie 2021. modificat prin

Ordinul Ministerului Sanatalii nr.3l6 din 0l aprilie 2022, precum $i cu prevederile

punctului 26 dinRegulamentul privindsalarizarea angajalilor din instituliile medico-

sanitare publice incadrate in sistemul asigurdrii obligatorii de asisten{d medicald,

aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 83712016.

Conform Regulamentului, in cadrul gedinlei, Comisia a evalual Formularul de

raportare a indeplenirii indicatorilor de performanld pentru anul 2021 prezentat de

conducdtorul IMSP Centrul de Sdnbtate Sadaclia.

in rezultatul prezentdrii indicatorilor de performanld a instituiliei s-au stabilit:



I Indicator de management al resurserlor umane o
2. Indicator de utilizare a serviciilor medicale
3. Indicatori ai activitdtii economico-financiare

ale instituliei
4. Indicatori de calitate
Total h

IMSP Centrul de Sdndtate Sadaclia, i se atribuie califacivul 

Membrii Comisiei au confirmat prin vot rezultatul obfinut:

'-pro J , confta O,s-au ab[inutl . 
'

i4bazarezultatelor indicatorilor de performanld oblinili de IMSP C S
,a) / /)^

SOCAc &n' Comisia

HOTARE$TE:

1. A atribui IMSP Centrul de Sdnitate Sadaclia. calificativul  cu

acumularea procentualS pentru indeplinirea indicatorilor de performanla egala

cu2 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 cunoqtinfd contrasemndturd

conducdtorul institulie i medi co- sanitare evaluate.

4. inbaza Procesului- Verbal gi a diciziei Comisiei de evaluare, precum Ei in
conformitate cu prevederile pct. 26 Regulamentul privind salartzarea

angajalilor din instituliile medico-sanitare publice incadrate in sistemul

asigurdrii obligatorii de asistenld medicald, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului

nr.83712016, pregedintele raionului in calitate sa de persoand responsabild a

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

drepturilor salariale pentru persoanele cu funcfii de conducere din cadrul
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