
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

                                                    a Consiliului raional Cimişlia          

                     PROIECT 

din___ 22 iunie 2018 nr.03/07 

 

Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu  

pentru performanțe profesionale individuale în muncă 

personalului de conducere al IMSP ”Spitalul raional Cimişlia”  

 

       În temeiul art.43 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, 

Regulamentului  de activitate al IMSP Spitalul raional Cimişlia aprobat prin decizia Consiliului 

raional nr.05/16 din 26.10.2017, Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016„ Privind aprobarea 

Regulamentului de salarizare al angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală ’’, Hotărîrea Guvernului nr.301 din 

04.04.2018 ,,Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii nr.837 din 6 iulie 2016’’, 

ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1038 din 23.12.2016„ Cu privire la aprobarea Listei 

indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare publice și Regulamentului  

privind modul de evaluare a indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare 

publice “, procesul-verbal  din 14.03.2018 al ședinței Comisiei de evaluare și validare a 

indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare publice SR Cimișlia,  

Consiliul raional Cimişlia DECIDE: 

 

1. Se aprobă salariile de funcție  ale personalului de conducere a IMSP “Spitalul raional 

Cimişlia” pentru anul 2018 (anexa nr.1). 

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

ale personalului de conducere al IMSP “Spitalul raional Cimişlia”  pentru anul 2018 

(anexa nr.2). 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului 

Cimișlia, dl Vasile Melente.  

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin plasarea pe pagina web a Consiliului 

raional www.raioncimislia.md. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului  Vasile Spînu 

Coordonat: 

Vicepreşedintele  raionului                                                                      Vasile Melente 

Avizat: 

Secretarul Consiliului raional Cimişlia               Vasile Spînu 

Jurist CR               Anatolie Casap 

Proiect elaborat de: 

Director IMSP Spitalul raional Cimişlia Mariana Florea 



 

                                                                                                Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional Cimișlia 

                                                                                Nr.__/____ din___________________2018 

 
          Salariile de funcție  ale personalului de conducere al IMSP “Spitalul raional Cimişlia” de 

la        01.01.2018 ,după cum urmează: 

- Director al IMSP “Spitalul raional Cimişlia” (dna Florea Mariana)    - 9500 lei; 

- Vicedirector medical al IMSP “Spitalul raional Cimişlia” (dna Munteanu Tatiana) - 8500 lei; 

- Șef serviciu economico-financiar al IMSP “Spitalul raional Cimişlia”(dna Bahov Ana) -7000 

lei; 

- Contabil-șef al IMSP “Spitalul raional Cimişlia”  - (dna  Korohod Valentina)-7000 lei;    

 

Salariile de funcție  ale personalului de conducere a IMSP “Spitalul raional Cimişlia” de la        

01.04.2018 ,după cum urmează: 

- Director al IMSP “Spitalul raional Cimişlia” (dna Florea Mariana)    - 9890 lei; 

- Vicedirector medical al IMSP “Spitalul raional Cimişlia” (dna Munteanu Tatiana) - 8850 lei; 

- Șef serviciu economico-financiar al IMSP “Spitalul raional Cimişlia”(dna Bahov Ana) -7290 

lei; 

- Contabil-șef al IMSP “Spitalul raional Cimişlia”  - (dna  Korohod Valentina)-7290 lei;    

 

 

 

    Secretarul Consiliului                   Vasile Spînu 

 

 

 
                                                                                            

 

Anexa nr.2 

la decizia Consiliului raional Cimișlia 

                                                                                Nr.__/____ din___________________2018 

 
  Suplimentele la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă ale personalului    

de conducere al IMSP “Spitalul raional Cimişlia” pentru anul 2018, după cum urmează: 
- Director al IMSP “Spitalul raional Cimişlia” (dna Florea Mariana) -                  50 %; 

- Vicedirector medical al IMSP “Spitalul raional Cimişlia” (dna Munteanu Tatiana) -  50 %; 

- Șef serviciu economico-financiar al IMSP “Spitalul raional Cimişlia” (dna Bahov Ana)-  50 %; 

- Contabil-șef al IMSP “Spitalul raional Cimişlia” (dna Korohod Valentina) -     50 %;    

 

Secretarul Consiliului                   Vasile Spînu 

 

 

                                        

 

 

 



 

 
                                        NOTĂ INFORMATIVĂ 
                                          asupra proiectului de decizie 

Privind stabilirea salariului de funcție și suplimentelor la salariu, pentru performanțe 

profesionale individuale în muncă, personalului de conducere al 

 IMSP ”Spitalul raional Cimişlia” 

 

1 Cu privire la  aprobarea salariilor de funcție ale personalului de conducere. 
     Conform  Hotărîrii Guvernului nr.837 din 06 iulie 2016 „Privind aporobarea Regulamentului de 
salarizare al angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii 

de asistență medicală”anexa nr.3,  salariile de funcție personalului de conducere  sînt stabilite  în 

dependență de volumul mijloacelor financiare acumulate anual (Anexa nr.3 a HG nr. 837 din 06.07.2016). 
           Volumul surselor financiare aprobate  instituției în contractele de acordare a asistenței medicale în 

cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018: 

                                    AMS        -            19145.7  mii lei; 

                                  AMSA        -             4803.7  mii lei; 
            Suma veniturilor acumulate de instituție pentru anul 2017: 

        Servicii persoanelor neasigurate    -      2098.9 mii  lei 

                            TOTAL                      -      26048.3 mii lei 
    În raport cu veniturile acumulate se propun spre aprobare salariile de funcție ale  personalului de 

conducere de la 01.01.2018,după cum urmeză: 

-  Director                                        - 9500 lei; 
- Vicedirector medical                    - 8500 lei; 

- Contabil-şef                                  -  7000 lei; 

- Şef serviciul economico-financiar - 7000 lei. 

          Conform  Hotărîrii Guvernului nr.301 din 04.04. 2018 „Cu privire la modificarea  și completarea 
Hotărîrii Guvernului nr.837 din 6 iulie ”,salariile de funcție prevăzute în anexele nr.1 și 3  la prezentul 

Regulament s-au indexat în funcție de indicele prețurilor de consum stabilit în prognoza macroeconomică 

de către Ministerul Economiei și Infractructurii pentru anul curent în mărime de 4,1 % începînd cu 
01.04.2018 și anume: 

-  Director                                      -  9890 lei; 

- Vicedirector medical                  - 8950 lei; 
- Contabil-şef                                 - 7290 lei; 

- Şef serviciul economico-financiar -7290 lei. 

 Subiectul a fost examinat și acceptat la ședința Consiliului Administrativ din 04.04.2018. 

  2. Cu  privire la aprobarea suplimentelor la salariu  pentru  performanțe  profesionale individuale 

în muncă  personalului de conducere. 

    Conform  Hotărîrii Guvernului nr.837 din 06 iulie 2016 „Privind aporobarea Regulamentului de 

salarizare al angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii 
de asistență medicală”punctul 28 „ personalului de conducere i se pot stabili suplimente la salariu pentru 

performanțe  profesionale individuale în muncă în mărime de  pînă la 50%  din salariul de funcție,ținîndu-

se cont de îndeplinirea indicilor de performanță,precum și de calitățile manageriale ale personalului de 

conducere’’.Potrivit ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1038 din 23.12.2016„Cu privire la aprobarea 
Listei indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare publice și Regulamentului  

privind modul de evaluare a indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare publice “,  

,conform procesului - verbal al Comisiei de evaluare și validare  a indicatorilor de performanță a 
activității instituției  din 14.03.2018   a fost    atribuit calificativul “            foarte bine               ”  .  

           Potrivit prevederilor „ Regulamentului” se propune spre aprobare suplimentul la salariu:     

-  Director-    50 %; 
- Vicedirector medical- 50 %; 

- Contabil-şef-   50 %; 

- Şef serviciul economico-financiar- 50 %; 

Subiectul a fost examinat și acceptat la ședința Consiliului Administrativ din 04.04.2018. 

 

 



Director  

IMSP “Spitalul raional Cimișlia”  Florea Mariana 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

