
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  
                                                    a Consiliului Raional Cimişlia         

                                        PROIECT 

Din 12 mai 2017       nr.02/26 

 
Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu pentru 

performanțele profesionale  individuale de muncă personalului de conducere  

a IMSP „Centrul de Sanatate Gura Galbenei” 

 

 

        În temeiul art.43 din Legea privind administratia publica locala nr.436-XVI din 28.12.2006, 

Regulamentului de activitate a IMSP Centrul de Sanatate Gura Galbnenei aprobat prin decizia 

Consiliului Raional nr.08/10 din 27.09.2013,Hotarirea Guvernului nr.837 din 

06.07.2016”Privind aprobarea Regulamentului de salarizare a angajatilor institutiile medico-

sanitare publice incadrate in sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala,ordinul comun  

al MS si CNAM nr.1492/678A din 29.12.2014 si a Regulamentului nr.598/406-A din 21.07.2016 

privind criteriile de indeplinire si modul de validare a indicatorilor de performanta profesionale 

individuale in munca si privind modul de calculare si plata de performanta in cadrul asistentei 

medicale primare pentru anul 2017, circularei ministerului Sanatatii nr.01-9/1386 din 

02.08.2016,adresata Consiliilor raionale, Consiliul raional Cimislia, DECIDE: 

 

1. Se aprobă salariile de funcție al personalului de conducere a IMSP Centrul de Sanatate Gura 

Galbenei cu aplicare de la 01.01.2017 (anexa nr.1) 

2. Se aprobă suplimentele la salariu pentru performanțele profesionale individuale în muncă al 

perosnalului de conducere a IMSP Centrul de Sanatate Gura Galbenei cu aplicare de la 

01.01.2017 (anexa nr.2). 

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

Gurea Galbenei (anexa nr.3). 

4. Se permite plata pentru lucrul efectuat în comisia de evaluare  a indicatorilor de performanță 

în conformitate cu ordinul comun al MS si CNAM nr.1492/678A din 29.12.2014 și 

Regulamentului nr.1038 din 23.12.2016 privind criteriile de îndeplinire și modul de validare a 

indicatorilor de performanțe profesionale individuale în muncă și privind modul de calculare și 

plată de performanță în cadrul asistenței medicale primare pentru anul 2017. 

5. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune în sarcina vice președintelui raionului 

Cimișlia d-l Iurie Raileanu. 

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina web a Consiliului 

raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

  
Preşedintele şedinţei 

Secretar consiliului  Vasile Spînu 
 

Coordonat vicepreşedintele raionului                                                             Iurii Raileanu 

Avizat: 

Secretarul Consiliului raional Cimişlia                  Vasile Spînu 

 

Șef interimar SAP                  Anatolie Casap 

 

Proiect elaborat de: 

Şef IMSP CS Gura Galbnenei Vicol Lidia 



 

Anexa nr.1 

La decizia Consiliului Raional Cimislia 

Nr.___/____ din ____________________2017 

 

 

Salariile de funcție al personalui de conducere a IMSP Centrul de Sanatate Gura Galbenei de la 

01.01.2017 dupa cum urmează: 

-Sef al IMSP Centrul de Sanatate Gura Galbenei (d-na Vicol Lidia)-9500 lei 

 

 

Secretar Consiliului                                                            Vasile Spinu 

 

 

Anexa nr.2 

La decizia Consiliului Raional Cimișlia 

Nr.___/____ din ____________________2017 

 

Suplimentele la salariu pentru performanțele profesionale individuale de muncă al personalului 

de conducere a IMSP Centrul de Sanatate Gura Galbenei în marime de pînă la 30% de la 

01.01.2017 dupa cum urmează: 

-Șef al IMSP Centrul de Sanatate Gura Galbenei (d-na Vicol Lidia)-30% 

 

 

Secretar Consiliului                                                                                               Vasile Spinu 

 

 

 

Anexa nr.3 

La decizia Consiliului Raional Cimișlia 

Nr.___/____ din ____________________2017 

 

Activitatea prin cumul a personalului de conducere a IMSP Centrul de Sanatate Gura Galbenei 

pina la expirarea termenului contractelor individuale de munca incheiate: 

 

-Sef al IMSP Centrul de Sanatate Gura Galbenei (d-na Vicol Lidia)-0.25 salariu medic de familie 

OMF Mereni 

 

 

Secretar Consiliului                                                                                               Vasile Spinu 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 837 din 06 iulie 2016 ”Despre aprobarea 

Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate 

în sistemul AOAM” s-a stabilit că începând cu 1 iulie 2016, drept bază de calculare a salariilor 

tarifare (de funcţie) lunare pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice, încadrate în 

sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, serveşte salariul tarifar stabilit în sumă fixă. 

 

Salariul de funcție se stabilește individual pentru fiecare angajat în  parte, în funcție de 

vechimea în muncă în specialitate, funcția deținută și specificul de activitate, potrivit salariilor de 

funcție, prevăzute în anexa nr.1 al respectivului Regulament. 

 

În conformitate cu circulara din 01-9/1386 din 02.08.2016 dar și prevederile p. 28 al 

Regulamentului, „Personalului de conducere, specificat în anexa nr.3 al Regulamentului, cu 

permisiunea Fondatorului, і se pot stabili suplimente la salariu pentru performanțe profesionale 

individuale în muncă în mărime de până la 50 la sută din salariul de funcţie, ținându-se cont de 

îndeplinirea indicilor de performanţe, precum şi de calitățile profesionale/manageriale ale 

personalului de conducere. Suplimentul se stabileşte la începutul anului financiar, având ca bază 

îndeplinirea indicatorilor de performanţe pentru rezultatele activității instituției in anul precedent, 

pentru cel mult un an şi poate fi redus sau anulat la înrăutățirea calității muncii. 

 

Avînd în vedere cele expuse se propune Consiliului raional aprobarea prezentului proiect de 

decizie în sensul prezentat. 

 

 

 

Șef CS Gura Galbenei    Lidia Vicol 
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