
 
Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Întreprinderii Municipale 

Centrul Stomatologic Raional Străşeni” 
 
I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
 Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Străşeni” a fost elaborat ca 
urmare a modificărilor apărute în Regulamentul-cadru de activitate a Întreprinderii 
Municipale Centrul Stomatologic Municipal/Raional, aprobat prin Ordinul 
Ministerului sănătăţii nr. 1086 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea 
Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de servicii de 
sănătate”. 
 Scopul proiectului este de a coordona în redacţie nouă Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional 
Străşeni, în vederea asigurării accesului populaţiei la asistenţă medicală calitativă 
şi întru îmbunătăţirea managementului prestatorilor de servicii de sănătate.  
 
II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţa elementelor noi  
             Proiectul deciziei „Cu privire la coordonarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional 
Străşeni”, conţine în anexă Regulamentul propriu-zis, reglementează detaliat 
modul de organizare a activităţii, obiectivele majore ale instituţiei, atribuţiile 
Fondatorului, şi a directorului ÎM CSR Străşeni, etc. 

Astfel, Regulamentul este format din 39 de puncte structurate în 8 capitole: 
1. Dispoziţii generale 
2. Scopul, sarcinile şi tipurile de activitate 
3. Organele de administrare şi control 
4. Patrimoniul  
5. Activitatea economico-financiară 
6. Controlul activităţii 
7. Reorganizarea, dizolvarea sau lichidarea 
8. Dispoziţii finale 

Totodată, Regulamentul stabilește următoarele atribuții ale Fondatorului: 
1) aprobă decizia de fondare a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic 

Raional Străşeni; 
2) coordonează Regulamentul de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul 

Stomatologic Raional Străşeni; 
3) transmite în baza contractului de comodat a bunurilor Fondatorului în gestiunea 

economică a Întreprinderii; 
4) numeşte în funcţie (şi concediază din funcţie) directorul Întreprinderii 

Municipale Centrul Stomatologic Raional Străşeni; 
5) aprobă programul de dezvoltare şi planurile anuale de activitate a Întreprinderii; 
6) aprobă rapoartele anuale privind activitatea economico-financiară a 

Întreprinderii; 



7) aprobă contractele de locaţiune a bunurilor şi încăperilor, a trecerii la cheltuieli 
a mijloacelor fixe; 

8) supraveghează şi monitorizează activitatea curentă a Întreprinderii; 
9) coordonează devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi modificările la 

acesta. 

III. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

Cheltuielile vor fi asigurate în limita mijloacelor planificate ale Întreprinderii 
Municipale Centrul Stomatologic Raional Străşeni. 
 
IV. Impactul proiectului 

Proiectul va avea un impact semnificativ în organizarea activităţii 
Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Străşeni pentru asigurarea 
şi garantarea profesionalismului şi responsabilităţii angajaţilor instituţiei.  
 
V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 
vigoare şi actelor administrative a autorităţii 
        Urmare a adoptării prezentului proiect va fi necesar abrogarea  
Regulamentului anterior  și  aprobarea proiectului deciziei „Cu privire la  
aprobarea componenţei nominale a consiliilor administrative ale instituţiilor 
medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni”.  
 
VI. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 
privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 
consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul „Transparenţa decizională”, 
secţiunea „Consultări publice ale proiectelor”. 

 
Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi  propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
 
 
 

 
Vicepreşedinte al raionului                                   Elena HARCENCO 
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