
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                                            DECIZIE nr.  

                                                         din   18    mai   2018 

                                   Proiect 

Cu privire la acordarea premiilor şi ajutorului material  

personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice 

fondate de Consiliul raional Străşeni 

 

 În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, cu pct. 26-32 ale  

Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 837 

din 06 iulie 2016, în conformitate cu regulamentele de funcţionare ale instituţiilor medicale, în 

baza evaluării performanţelor instituţiilor respective, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se stabileşte acordarea premiilor personalului de conducere din instituţiile medico-

sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni pentru rezultatele activităţii instituţiilor, 

zilele profesionale şi de sărbătoare nelucrătoare pentru anul 2018 în mărime proporţională cu cota 

medie a premiului achitat angajaţilor medici din instituţie. 

2. Se stabileşte acordarea ajutorului material personalului de conducere din instituţiile 

medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni în mărimea unui salariu de funcţie. 

3.  Se stabileşte că acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de conducere 

a instituţiei se va efectua numai în cazurile cînd salariaţii colectivului de muncă vor fi premiaţi sau 

li se va acorda ajutor material. 

4. Se stabileşte că asigurarea financiară ce ţine de organizarea premierii şi acordării 

ajutorului material personalului de conducere al instituţiei se efectuează integral din mijloacele 

proprii ale unităţii. 

5. Se stabileşte acordarea premiului unic, în mărimea unui salariu de funcţie şi a 

ajutorului material din contul economiei mijloacelor preconizate pentru retribuirea muncii, 

planificate pe anul 2018 dlui Andrei Iațîșin, în legătură cu demisia  din funcție de șef al  Instituţiei 

Medico-Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Strășeni, pentru activitate îndelungată şi competenţe 

profesionale deosebite în sistemul public de sănătate. 

6. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii conducătorii 

instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni. 

7. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco). 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

Avizat: 

 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                          I. Malic 

 

Vicepreşedinte al raionului                        E. Harcenco 

 



 

 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la acordarea premiilor şi ajutorului material 

personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice 

fondate de Consiliul raional Străşeni” 
 

Conform prevederilor Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din 

instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de 

asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016, 

acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de conducere din instituţiile 

medico-sanitare publice, specificaţi în anexa nr.3 al Regulamentului, în funcţie de 

calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere, indicatorii de 

performanţă în activitatea instituţiei, se stabilesc de Fondatorul instituţiilor medico-

sanitare publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Plata premiilor personalului de conducere pentru rezultatele activităţii 

instituţiilor, zilele profesionale şi de sărbătoare, precum şi acordarea ajutorului 

material se efectuează conform condiţiilor stabilite în Regulamentul privind 

condiţiile de premiere şi acordarea ajutorului material personalului de conducere din 

instituţiile medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătăţii, coordonat cu 

sindicatul de ramură. 

Totodată, acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de 

conducere a instituţiei se va efectua numai în cazurile cînd salariaţii colectivului de 

muncă vor fi premiaţi sau li se va acorda ajutor material. 

Avînd în vedere cele menţionate, ţinîndu-se cont de indicii rezultativi în 

activitatea instituţiilor medicale fondate de Consiliul raional Străşeni se propune 

proiectul de decizie comisiei de specialitate pentru  avizare,  Consiliului raional 

pentru examinare și adoptarea deciziei. 

 

 

Elena HARCENCO, 

Vicepreşedinte al raionului 


