
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIE

din 30 iunie 2020

Privind aprobarea salariului de func{ie qi suplimentelor la salariu

personalului de conducere al IMSP,,Centrul de Slnitate Cimiqlia"

nr.04107

10.03.2008 ,.Cu privire la Nonnativele de

ralionale a asisten[ei medicale primare'

in temeiul:

- art.43 din Legea privind administrafia publica locald nr.436112.2006;

- Regularnentului de activitate al IMSP ,,Centrul de S[ndtate Cimiqlia" aprobat prin

decizia Consiliului raional nr. 05/17 din 26.10.2017;

- Ordinului Ministerului Sdnlt[{ii nr.695 din 13 octombrie 2010 ,,Cu privire la Asistenla

Medical[ Prirnard din Republica Moldova',, cu modificdrile ulterioare'

- Hotdrdrii Guvernului nr.83712016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea

angaja[ilor din institu[iile medico-sanitare publice incadrate in sistemul

asigurarii obligatorii de asisten{d rnedical6, cu tnodificdrile ulterioare;

- circularei Ministerului Sanaffitii nr. 0l-911386 din 02.08.2016;

- Ordinului comun al Ministerului Sdndtitii qi CNAM nr.5l5/130-A din 13.04.2018,

prin care a fost aprobat Regularnentul privind criteriile de indeplinire qi rnodul de

validare a indicatorilor de performan(e profesionale individuale in muncd realizali de

instituliile medico-sanitare ce presteazd asisisten{d medicald primard in cadrul asigurdrii

obligatorii de asisten(d medical6.

- Hot6r6rii Guvernului nr.2212020, pentru modificarea Regulamentului privind

salarizarea angaja[ilor din instituliile rnedico-sanitare publice incadrate in sistemul

asigurdrii obligatoriu de asistenfd medical[, aprobat prin HG nr.83712016.

- irocesului-verbal din 03 martie 2020 al qedinlei Cornisiei de evaluare gi validare a

indicatorilor de performan(a a activitatii Instituiiei Medico-Sanitare Publice din cadrul

Asisten[ei Medicale Prirnare.

- Ordinului Ministerului Sinatdlii nr.100 din

personal" in scopul asigurdrii organizarii

Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

l. Se aproba salariile de funcfie ale personalului de conducere al IMSP ,,Centrul de

Sanatate Cirniglia" de la 01.012020 (anexa nr. I ).



2. Se aprobd salariile de funcfie ale personalului de conducere al IMSP ,,Centrul de

Sindtate Cimiqlia" de la 01 .04.2020 (anexa nr.2).

3. Se aprobd suplimentele in mdrime de 50 Yo la salariul personalului de conducere al

IMSP "Centrul de Sdndtate Cirniqlia" de la 0l .01 .2020 (anexa nr.3).

4. Se permite activitatea prin cumul personalului de conducere al IMSP ,,Centrul de

Sdnltate Cimiqlia" (anexa nr.4)

5. Se permite plata anuald rnedicilor de familie qi ehipelor sale pentru indeplinirea
indicatorilor de performan\d in baza datelor evaludrii indicatorilor menfionafi de cdtre

Comisia de evaluare a performan{elor prof'esionale a muncii, anul, pin6 la 20 ianuarie

pentru anul precedent.

6. Se permite acordarea premiilor anuale personalului de conducere al IMSP ,,Centrul de

Sdnatate Cimiqlia" calculate in conformitate cu legislafia in vigoare.

7. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcina pregedintelui raionului
Cimiqlia, dlui Mihail Oldrescu.

8. Prezenta decizie se aduce la cuno;tinf6 prin publicare pe pagina oficiald a Consiliului
raional Cirniqlia www.raioncimislia.md.

Preqedintele qedinfei

Secretarul consiliului

Vasile Melente

Gheorghe Netedu



Salariile de funclie ale

Cirniglia" de la 01.01,2020:

- $ef al IMSP "Centrul de Sdndtate

- Contabil-qef al IMSP "Centrul de

- $ef serviciu economic al IMSP

Anexa nr.l
la decizia Consiliului raional Cimiqlia

nr.04107 din 30 iunie 2020

personalului de conducere al IMSP ,,Centrul de Sdndtate

Cimiqlia" (dna Ludmila Capcelea) - 

Sdnitate Cimiqlia" (dna Elena Rdileanu) - 

"Centrul de Sdndtate Cimiqlia" (Nadejda Samoni) -

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Anexa nr.2

la decizia Consiliului raional Cimiqlia

nr.04107 din 30 iunie 2020

Salariile de funclie ale personalului de conducere al IMSP ,,Centrul de Sdnatate

Cimiglia" de la 01.04.2020 conform Hotdr6rii Guvernului nr.22 din 22.01.2020, pentru

modificarea Regulamentului privind salarizarea angaja{ilor din institutiile medico-

sanitare publice incadrate in sistemul asigurdrii obligatorii de asistenfa medical6, aprobat

prin H.G w.83712016

- gef al IMSP ,,Centrul de Sdndtate Cimiqlia" (dna Ludmila Capcelea) -

- iontabil-qef al IMSP ,,Centrul de Sandtate Cimiglia" (dna Elena R6ileanu) '

- $ef, serviciu economic al IMSP ,,Centrul de Sdndtate Cimiqlia" (Nadejda Samoni) -
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Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Anexa nr.3

la decizia Consiliului raional Cimiqlia

nr.04107 din 30 iunie 2020

Suplimentele la salariu pentru performanle_profesionale individuale in muncd ale

p.rronulrlui de oonducere u tVSp ,,Centrul de S[ndtate Cimiqlia" in mirime de pdnd la

, de la 01 .01 .2020.

- $ef al IMSP ,,Centrul de S[ndtate Cimiqlia" - dna Ludmila Capcelea;

- iontabil-Eef al IMSP ,,Centrul de S6natate cimiqliao' - dna Elena Rdileanu;

- $ef servi.ir..ono*ic al IMSP,,Centrul de S6n[tate cimiglia"- Nadejda Samoni;

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Anexa nr.4

la decizia Consiliului raional Cimiqlia

nr.04107 din 30 iunie 2020

Activitatea prin cumul a personalului de conducere al IMSP ,,Centrul de S[ndtate

Cimiqlia,,pdn6 ia expirarea termenului contractelor individuale de munc6 incheiate:

- $eflal IMSP ,,Cenirul de SSn6tate Cimiglia" (dna Ludmila Capcelea) -  salariu

medic de familie oMF porumbrei (pentru perioada concediului de ingrijir pilului a

medicului de familie Bagrin Aliona);

- contabil-qef al IMSP],Centrul de S6n6tate cimiqlia" (dna Elena Rdileanu) -
salariu contabil mij loace speciale;


