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PROIECT 

 D E C I Z I E 

                                                       mun. Hînceşti 

 

    din  __________  2020                                                      nr. 04/___ 

 

Cu privire la desemnarea în  

funcția de director-interimar  

al I.M.S.P. „Spitalul Raional Hîncești” 

 

        În temeiul art.43 alin.(2) al Legii privind administrația publică locală 

nr.436/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21-35 din 09 martie 2007), 

art.56 Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, Hotărârea Guvernului 

nr.1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de 

concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a Contractului-tip de 

management al instituției, capitolul III, pct.15 alin.(2) al Regulamentului de activitate 

a I.M.S.P. „Spitalul Raional Hîncești”, aprobat prin decizia Consiliului Raional 

Hîncești nr.04/03 din 16.07.2018 „Cu privire la normele specifice ale instituțiilor 

medico-sanitare publice raionale pentru anul 2018”, Consiliul Raional Hîncești 

DECIDE: 

 

1. Se desemnează în funcția de director-interimar al I.M.S.P. „Spitalul Raional 

Hîncești”, Dl CIUBOTARU Petru, începând cu data de _______________, până 

la desfășurarea concursului. 

2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului 

Hîncești, dl Iurie LEVINSCHI. 

 

 

   Preşedintele şedinţei:                                    _________________ 

             

   Contrasemnează: 

             Secretarul 

 Consiliului Raional Hînceşti                                         Elena MORARU TOMA 

 
Inițiat :___________________ Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Elaborat: _________________ Valentina Eremia, specialist principal (resurse umane), 

Avizat: __________________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la desemnarea în funcția de director-interimar al I.M.S.P. „Spitalul 

Raional Hîncești” 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este Specialist principal  (resurse umane). 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

Hotărârea Guvernului nr.1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în 

funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice stabilește 

că  concursul de selectare a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducători 

ai instituțiilor medico-sanitare publice raionale este organizat de Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale. Astfel până la desfășurarea concursului de către MSMPS este 

necesar de a asigura activitatea managerială a instituției medicale. 

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a asigura buna funcționare a IMSP Spitalul 

Raional Hîncești, până la desemnarea învingătorului în bază de concurs. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2020, Cu privire la desemnarea în funcția de 

director-interimar al I.M.S.P. „Spitalul Raional Hîncești” nu contravine şi nu necesită 

modificări ale actelor normative în vigoare. 

 

 

   Specialist principal  (resurse umane)                             Valentina EREMIA 

 

 

 


