
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                     D E C I Z I E                   p r o i e c t  

  
din 22 martie 2019 nr.01/11 

 

Privind aprobarea salariului de functie si suplimentelor la salariu  

pentru performante profesionale individuale în muncă 

personalului de conducere a IMSP ”Centrul de Sănătate Cimişlia”  

 

În temeiul art.43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006, Regulamentului  de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia aprobat 

prin decizia Consiliului Raional nr. 05/17 din 26.10.2017, ordinului  Ministerului 

Sănătăţii nr. 695 din 13 octombrie 2010 „Cu privire la Asistenta Medicală Primară din 

Republica Moldova” cu modificările ulterioare,  Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 

06.07.2016 pentru aprobarea “Regulamentului privind salarizarea 

angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul 

asigurării obligatorii de asistenţă medical” cu modificările ulterioare, circular MS nr. 01-

9/1386 din 02.08.2016, ordinul comun al MS şi CNAM nr. nr.515/130-A din 13.04.2018 

a Regulamentului privind criteriile de îndeplinire şi modul de validare a indicatorilor de 

performanţe profisionale individuale în muncă realizaţi  de instituţiile medico – sanitare 

ce prestează asisistenţă medical primară în cadrul asigurării obligatorii de  asistenţă 

medicală, Procesului – verbal din .....    al şedinţei Comisiei de evaluare şi validare a 

indicatorilor de perfirmanţă a activităţii Instituţiei medico- Sanitare Publice din cadrul 

Asistenţei Medicale Primare   pe anul 2019 cu calificatul ” ……..”, conform normativelor 

de state de personal stipulate în Ordinul MS nr.100 din 10.03.2008 „ Cu privire la 

Normativele de personal” în scopul  asigurării organizării  raţionale a asistenţei medicale  

primare s-au stabilit salariile, suplimentele, activitatea prin cumul, plata pentru 

îndeplinirea indicatorilor de performanţă a  personalului de conducere a IMSP CS 

Cimişlia, Consiliul Raional raionul Cimişlia, DECIDE: 

 

1. Se aprobă salariile de functie  al personalului de conducere a IMSP “Centrul de 

Sănătate Cimişlia” de la 01.01.2019 (anexa nr.1). 

2. Se aprobă suplimentele la salariu al personalului de conducere a IMSP “Centrul de 

Sănătate Cimişlia” de la 01.01.2019 (anexa nr.2). 

3. Se permite activitatea prin cumul personalului de conducere a IMSP “Centrul de 

Sănătate Cimişlia” (anexa nr. 3) 

4.Se permite plata pentru lucrul efectuat  la organizarea îndeplinirii si evaluare a 

indicatorilor de performanţă pentru anul 2019. 

5.Se permite plata pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă a instituţiei.  

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Melente Vasile, 

vicepresedinte al raionului Cimislia.    

7. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina web a 

         Consiliului raional Cimișlia. 

 

 



 

Preşedintele şedinţei 
Secretar consiliului  Vasile Spînu 

 

Coordonat preşedintele raionului                                                        Iovu Bivol 

Avizat: 

Secretarul Consiliului raional Cimişlia                 Vasile Spînu 

 Jurist                 Anatol Casap 

Proiect elaborat de: 

Şef IMSP CS Cimişlia Ludmila Capcelea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional Cimislia 

                                                                                Nr.__/____ din___________________2019 

 

     Salariile de functie  al personalului de conducere a IMSP “Centrul de Sănătate 

Cimişlia” de la 01.01.2019 ,după cum urmează: 

- Şef al IMSP “Centrul de Sănătate Cimişlia” (dna Ludmila Capcelea)    - 9370 lei; 

- Contabil-sef al IMSP “Centrul de Sănătate Cimişlia”  - (dna  Elena Raileanu)- 6770 lei;    

-  Sef serviciu economic al IMSP “Centrul de Sănătate Cimişlia”(Nadejda Samoni)  -  

6770 lei; 

 

 

Secretarul Consiliului                   Vasile Spînu 

 

 
                                                                                                Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional Cimislia 

                                                                                Nr.__/____ din___________________2019 

 

       Suplimentele la salariu pentru performante profesionale individuale în muncă al 

personalului de conducere a IMSP “Centrul de Sănătate Cimişlia” în mărime de pînă la   

%, de la 01.01.2019, după cum urmează: 

- Şef al IMSP “Centrul de Sănătate Cimişlia”- dna Ludmila Capcelea  

- Contabil-sef al IMSP “Centrul de Sănătate Cimişlia”  - dna  Elena Raileanu 

Sef serviciu economic al IMSP “Centrul de Sănătate Cimişlia”-Nadejda Samoni   

 

 

Secretarul Consiliului                   Vasile Spînu 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional Cimislia 

                                                                                Nr.__/____ din___________________2019 

 

Activitatea prin cumul a personalului de conducere a IMSP “Centrul de Sănătate 

Cimişlia” pînă la expirarea termenului contractelor individuale de muncă încheiate: 

 

Şef al IMSP “Centrul de Sănătate Cimişlia” (dna Ludmila Capcelea) – 0,25 salariu medic 

de familie OMF Porumbrei (pentru perioada concediului de ingrijire a copilului a medic. 

de familie Bagrin Aliona); 

- Contabil-sef al IMSP “Centrul de Sănătate Cimişlia”  - (dna  Elena Raileanu) – 0,25 

salariu economist mijloace speciale; 

 

Secretarul Consiliului                   Vasile Spînu 



 

 

 

Notă informativă 
 

În conformitate cu prevederile ordinului  Ministerului Sănătăţii nr. 695 din  

13 octombrie 2010 „Cu privire la Asistenta Medicală Primară din Republica Moldova” 

cu modificările ulterioare,  Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 pentru aprobarea 

“Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice 

încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medical” cu modificările 

ulterioare, circular MS nr. 01-9/1386 din 02.08.2016, ordinul comun al MS şi CNAM nr. 

nr.515/130-A din 13.04.2018, a Regulamentului privind criteriile de îndeplinire şi modul 

de validare a indicatorilor de performanţe profisionale individuale în muncă realizaţi  de 

instituţiile medico – sanitare ce prestează asisistenţă medical primară în cadrul asigurării 

obligatorii de  asistenţă medicală, Procesului – verbal din .....    al şedinţei Comisiei de 

evaluare şi validare a indicatorilor de perfirmanţă a activităţii Instituţiei medico- Sanitare 

Publice din cadrul Asistenţei Medicale Primare   pe anul 2019 cu calificatul ” ……..” (se 

anexează), conform normativelor de state de personal stipulate în Ordinul MS nr.100 din 

10.03.2008 „ Cu privire la Normativele de personal” în scopul  asigurării organizării  

raţionale a asistenţei medicale  primare s-au stabilit salariile, suplimentele, activitatea 

prin comul, plata pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă a  personalului de 

conducere a IMSP CS Cimişlia. 

Reiesind din prevederile Regulamentului de activitate al IMSP Centrului de 

Sănătate Cimislia, aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 05/17 din 26.10.2017  

rugăm aprobarea salariilor de funcţie, suplimentele la salariu, activitatea prin comul, plata 

pentru lucru efectuat la organizarea îndeplinirei şi evaluare a indicatorilor de performanşă 

pentru anul 2019. 

 

 
 
 

Şef IMSP CS Cimişlia       Ludmila Capcelea 
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