
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

                                                    a Consiliului raional Cimişlia          

                     PROIECT 

din____ iunie 2018 nr.03/_11 

 

Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu 

pentru performanțe profesionale individuale în muncă 

personalului de conducere al IMSP ”Centrul de sănătate Javgur”  

 

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

28.12.2006, Regulamentului  de activitate a IMSP Centru sănătate Cimişlia aprobat prin decizia 

Consiliului raional nr.04/19 din 27.09.2017, Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016„ 

Privind aprobarea Regulamentului de salarizare a angajaților din instituțiile medico-sanitare 

publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medical, ordinul comun al MS şi 

CNAM nr. 1492/678A din 29.12.2014şi a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1038 din 23 

decembrie 2016” Cu privire la aprobarea listei indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei 

medico-sanitare publice şi Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de 

performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice”, procesul-verbal din 10.05.2018 al 

ședinței Comisiei de evaluare a indicatorilor de performanță a activității instituției medico-

sanitare publice CS Javgur, Consiliul raional Cimişlia  DECIDE: 

 

1. Se aprobă salariile de funcție  ale personalului de conducere al IMSP “Centrul de 

sănătate Javgur” de la 01.01.2018 (anexa nr.1). 

 

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

sănătate Javgur” de la 01.01.2018 (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: 

Şef interimar IMSP CS Javgur                                                                      Olga Prodan 

 

 

 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional Cimișlia 

Nr.__/____ din___________________2018 

Salariile de funcție ale personalului de conducere a IMSP “Centrul de Sănătate Javgur” de 

la 01.01.2018 ,după cum urmează: 

- Şef interimar al IMSP “Centrul de sănătate Javgur” (dna Olga Prodan) - 7000 lei; 

Salariile de funcție ale personalului de conducere a IMSP “Centrul de sănătate Javgur” de 

la 01.04.2018 ,după cum urmează: 

- Şef interimar al IMSP “Centrul de sănătate Javgur” (dna Olga Prodan) - 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 a IMSP “Centrul de sănătate Javgur” în mărime de 30 %, de la 

01.01.2018, după cum urmează: 

- Şef interimar al IMSP “Centrul de sănătate Javgur” - dna Olga Prodan. 

Secretarul Consiliului                                                                          Vasile Spînu 

 

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” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 204-205( 5637-5638) din 

12.07.2016 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 angaja 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 prezentului Regulament. 

2. În conformitate cu circulara nr. 01-9/1386 din 02.08.2016, cu prevederile p. 28 al 

Regulamentului, personalului de conducere, specificat în anexa nr.3 la prezentul Regulament, 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 activităţii instituției în anul precedent, pentru cel 

mult un an şi poate fi redus sau anulat la înrăutăţirea calităţii muncii.  

În temeiul celor expuse, ţinând cont de procesul – verbal din 14.03.2018 al şedinţei 

Comisiei de evaluare şi validare a indicatorilor de performanță a activităţii instituţiei medico - 

sanitare publice din cadrul asistenţei medicale primare, de îndeplinire a indicatorilor de 

performanţă conform anexei la Regulamentul privind modul de evaluare a indicatorilor de 

performanţă ai activităţii instituţiei medico-sanitare publice” pe anul 2017 cu calificatul ” bine” 

(se anexează), Ministerul Sănătății recomandă autorităților publice locale care dețin calitatea de 

fondatori ai instituțiilor medico-sanitare publice municipale si raionale de a păstra personalului 

de conducere sporul la salariu pentru anul curent,care constituie 30 %. 

 

Şef IMSP CS Javgur                                                                          Olga Prodan 
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