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DECIZIE
mun.Hînceşti
din 21 iunie 2018

nr. 03/14

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional Hînceşti nr. nr. 02/25 din 26 martie 2018
„Cu privire la aprobararea salarizării personalului
de conducere a instituţiilor medico-sanitare publice raionale”
În baza Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medicosanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.837 din 06 iulie 2016 (MO nr.204-205, din 12 iulie 2016, cu
modificările şi completările ulterioare (modificat prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din
04.04.2018); art.4 al Legii ocrotirii Sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995 cu modificările şi
completările ulterioare; pct. 56 al Convenţiei Colective (nivel de ramura) pe anii 2014-2017
încheiată între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Compania Naţională de Asigurări
în Medicină şi Sindicatul „Sănătatea” al Republicii Moldova; în temeiul art. 46 alin. (1) din
Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:
Punct unic. Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 02/25 din 26 martie 2018 „Cu privire la
aprobararea salarizării personalului de conducere a instituţiilor medico-sanitare publice
raionale” se modifică după cum urmează:
Punctul nr.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; se modifică cu
următorul conţinut „Se permite conducătorilor şi adjuncţilor (medici) în instituţiile
medico-sanitare publice raionale în care sunt încadraţi să presteze munca prin cumul
în volum de 0,25 salariu în afara orelor de program, sau activitatea în specialitate în
limita timpului de muncă prevăzut de funcţia de bază, în cazul funcţiei vacante”
începînd cu data de 01.04.2018.
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