
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

                                                    a Consiliului raional Cimişlia          

                     PROIECT 

din__22iunie 2018 nr.03/_12 

 

 

Privind aprobarea acordării  ajutorului material 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 al IMSP Spitalul raional Javgur aprobat prin decizia Consiliului 

raional nr.04/19 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’’, Regulamentul Ministerului Sănătății  nr. 

03/20-17 din 26.01.2004„ Privind condițiile de premiere și acordare a ajutorului material 

conducătorilor  instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii 

de asistență medicală” , coordonat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Sindicatul „ 

Sănătatea’’, Consiliul raional Cimişlia DECIDE: 

 

1.  Se aprobă acordarea   ajutorului material pentru anul de activitate 2017 personalului de 

conducere  al instituției medico-sanitare publice Centrul de Sănătate Javgur (anexa nr.1). 

 

2. Responsabilitatea privind executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Prodan 

Olga, șef interimar IMSP CS Javgur” 

 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului Cimișlia, d-l 

Vasile Melente.  

  

      

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: 

Șef interimar IMSP CS Javgur Prodan Olga 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

   

 

                                                                                                                                Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional Cimișlia 

                                                                                Nr.__/____ din___________________2018 

 
 

 

       Ajutorul material personalului de conducere  al Instituției medico-sanitare publice Centrul 

de Sănătate Javgur, după cum urmează: 

 

 

- Șef interimar IMSP “Centrul de Sănătate Javgur” (dna Prodan Olag)  - 100 % din salariul de 

funcție lunar ; 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului                   Vasile Spînu 
                                                      

                                                            NOTĂ INFORMATIVĂ 

la  decizia Consiliului raional Cimișlia nr_____ din_________________2018 

Privind acordarea ajutorului material personalului 

de conducere al IMSP “Centrul de Sănătate Javgur” 

 

 

Cu privire la Aprobarea acordarii ajutorului material personalului de conducere 

       Conform  Hotărîrii Guvernului nr.837 din 06 iulie 2016 „Privind aprobarea 

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

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală,”punctul 30  „ premiile și ajutorul material 

personalului de conducere se acordă ținînd  cont de indicii  rezultativi în activitatea 

instituţiei,precum şi de calităţile manageriale şi profesionale și în cazurile cînd salariaților 

colectivului de muncă li se acordă ajutor material,inclusiv potrivit Regulamentului Ministerului 

Sănătății nr.03/20-17 din 26.01,2004,, Privind condițiile  de premiere și acordare a ajutorului 

material conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor 

obligatorii de asistență medicală”,coordonat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și 

Sindicatul ,,Sănătatea’’. 

       

 

      Solicităm acordărea  pentru personalul de conducere: 

1. Ajutorului material în mărime de – 100% din salariul tarifar  de funcție lunar (Anexa 

nr.1) 

  

 

 

Șef interimar 

IMSP “Centrul de Sănătate Javgur”       Prodan Olga 

 

                                                          

 


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

