
 

DECIZIE 
                                                                                  mun. Hînceşti 

                             

din  26 martie  2018                                                                                  nr. 02/05 
 

Cu privire la aprobararea salarizării  

personalului de conducere a instituţiilor 

medico-sanitare publice raionale 

 
      În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 06 iulie 2016 pentru 
aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare 
publice incadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală; Regulamentului 
privind modul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-
sanitare publice, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1038 din 23 decembrie 
2016, Regulamentului instituţiilor medico-sanitare; Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 
28 martie 1995, în baza proceselor-verbale al şedinţei Comisiei de evaluare şi validare a 
indicatorilor de performanţă a activităţii Instituţiei Medico-Sanitare Publice din cadrul 
Asistenţei Medicale Primare şi în temeiul art. art.43, alin.(2), 46, alin.(1)  din Legea nr. 
436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Raional 
Hînceşti DECIDE: 

 

1. A stabili personalului de conducere începînd cu 01.04.2018 următoarele condiţii 

de salarizare: 

 

1.1 IMSP ”Centrul de Sănătate Hînceşti”: 

- Șefului, salariul de funcţie lunar în dependenţă de volumul mijloacelor 

financiare acumulate anual şi suplimente la salariu pentru performanţe 

profesionale individuale în muncă în mărime de   50 %; 

- Șefului adjunct Centrul de Sănătate pe probleme medicale, salariul de funcţie 

lunar în dependenţă de volumul mijloacelor financiare acumulate anual şi 

suplimente la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă în 

mărime de  50 %; 

- Contabilului şef, şefului serviciului economico-financiar, salariul de funcţie 

lunar în dependenţă de volumul mijloacelor financiare acumulate anual şi 

suplimente la salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă în 

mărime de  50 %; 

 

1.2 IMSP ”Spitalul Raional Hînceşti”: 

- Directorului, salariul de funcţie lunar în dependenţă de volumul mijloacelor 

financiare acumulate anual şi suplimente la salariu pentru performanţe 

profesionale individuale în muncă în mărime de  50 %; 
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- Vicedirectorului medical, salariul de funcţie lunar în dependenţă de volumul 

mijloacelor financiare acumulate anual şi suplimente la salariu pentru 

performanţe profesionale individuale în muncă în mărime de 50 %; 

- Contabilului şef, şefului serviciului economic, salariul de funcţie lunar în 

dependenţă de volumul mijloacelor financiare acumulate anual şi suplimente la 

salariu pentru performanţe profesionale individuale în muncă în mărime de  50 

%; 

  

1.3 IMSP ”Centrul de Sănătate Bujor”: 

- Șefului, salariul de funcţie lunar în dependenţă de volumul mijloacelor 

financiare acumulate anual şi suplimente la salariu pentru performanţe 

profesionale individuale în muncă în mărime de  50 %; 

 

1.4 IMSP ”Centrul de Sănătate Bobeica”: 

- Șefului, salariul de funcţie lunar în dependenţă de volumul mijloacelor 

financiare acumulate anual şi suplimente la salariu pentru performanţe 

profesionale individuale în muncă în mărime de  50 %; 

 

1.5 IMSP ”Centrul de Sănătate Ciuciuleni”: 

-  Șefului, salariul de funcţie lunar în dependenţă de volumul mijloacelor 

financiare acumulate anual şi suplimente la salariu pentru performanţe 

profesionale individuale în muncă în mărime de  50 %; 

 

1.6  IMSP ”Centrul de Sănătate Crasnoarmeiscoe”. 

- Șefului, salariul de funcţie lunar în dependenţă de volumul mijloacelor 

financiare acumulate anual şi suplimente la salariu pentru performanţe 

profesionale individuale în muncă în mărime de  50 %; 

 

1.7  IMSP ”Centrul de Sănătate Lăpuşna-Paşcani”: 

- Șefului, salariul de funcţie lunar în dependenţă de volumul mijloacelor 

financiare acumulate anual şi suplimente la salariu pentru performanţe 

profesionale individuale în muncă în mărime de  50 %; 

 

1.8  IMSP ”Centrul de Sănătate Sărata Galbenă”: 

- Șefului, salariul de funcţie lunar în dependenţă de volumul mijloacelor 

financiare acumulate anual şi suplimente la salariu pentru performanţe 

profesionale individuale în muncă în mărime de  50 %; 

 

1.9  ÎM ” Centrul Stomatologic Raional Hînceşti”: 

- Directorului, salariul de funcţie lunar în dependenţă de volumul mijloacelor 

financiare acumulate anual şi suplimente la salariu pentru performanţe 

profesionale individuale în muncă în mărime de 50 %; 

         

 

2. A permite  Directorului ÎM „Centrul Stomatologic Raional Hînceşti”  prestarea 

activităţii de medic ortoped cu un volum maxim de lucru prin cumul în limita a 0,5 

funcţie; 



3. A permite Şefilor Centrelor de Sănătate prestarea activităţii de medic de familie cu un 

volum maxim de lucru prin cumul în limita a 0,5 funcţie; 

4. A permite premierea şi acordarea ajutorului material personalului de conducere în 

mărime de un salariu de funcţie lunar concomitent cu acordarea concediului anual de 

odihnă în limitele fondului de salarizare, în cazul în care salariaţii instituţiilor vor fi 

premiaţi sau li se va acorda ajutor material; 

5.  Se pune în sarcina şefilor instituţiilor medico-sanitare publice vizate, să asigure 

executarea conformă a prezentei decizii. 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului 

Hînceşti, dna Vera PATRAŞCU. 

7. Prezenta decizie intră în vigoare la momentul adoptării. 

 

                Preşedintele şedinţei                     Igor EREMIA 
           

                Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                               Elena MORARU TOMA 

 

 
 

 

 


