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DECIZIE nr. 2/6 
 din 26 aprilie 2018          

 

            „Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale  

personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice 

       a căror fondator  este Consiliul raional,  pentru perioada 2018” 

 

În scopul motivării financiare a personalului de conducere din Instituțiile 

Medico – Sanitare Publice (în continuare IMSP) a căror fondator este Consiliul 

raional, examinând procesele verbale ale şedinţei comisiei de evaluare şi validare a 

indicatorilor de performanţă a activităţii IMSP din 27.03.2018, ținând cont de 

prevederile  art. art. 25, 26, 28 și 30 al Regulamentului privind salarizarea angajaţilor 

din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de 

asistenţă medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016,  pct. 18 

şi 19 din Regulamentul privind modul de evaluare a indicatorilor de performanţă ai 

activităţii instituţiei medico-sanitare publice aprobat prin Ordinul Ministerului 

Sănătăţii nr. 1038din 23.12.2016, având avizul pozitiv al Comisiei consultative 

pentru probleme sociale, în temeiul art. art. 43 al. (2), 46 al Legii privind 

administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 Consiliul raional,  

 

DECIDE: 

    1.Se aprobă suplimente la salariu pentru performanțe profesionale individuale 

în muncă, ținând cont de rezultatele evaluărilor efectuate de către comisia abilitată a 

Ministerului Sănătăţii privind activitatea IMSP și  calitățile profesionale/ manageriale 

ale personalului de conducere  înregistrate în anul 2017, după cum urmează:  

1.1. pentru Spitalul raional Telenești, conform anexei nr.1; 

1.2. pentru Centrul de Sănătate Telenești, conform anexei nr. 2; 

1.3. pentru Centrele de Sănătate: Brînzenii – Noi, Căzănești, Chiștelnița, 

Mîndrești și Sărătenii-Vechi, conform anexei nr.3. 

     2. Suplimentele  aprobate prin anexele 1-3 a prezentei decizii, vor fi calculate 

la salariu pentru anul curent.  

   3. Se aprobă acordarea unui premiu în mărime de un salariu tarifar d-lui Bivol 

Alexei – director al IMSP Spitalul raional Telenești, cu ocazia jubileului. 

4. Sursele financiare pentru achitarea suplimentelor salariale prevăzute la 

punctele 1-3, se vor achita din contul și în limita fondului de salarizare  a instituțiilor 

medicale vizate.  

5. Executarea prevederilor deciziei date se pune în seama Contabililor-șefi din 

cadrul instituțiilor vizate, conform atribuțiilor de funcție.  

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama Preşedintelui 

Comisiei consultative pentru probleme sociale a Consiliului raional. 
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7. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră 

în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md  

şi/sau  site-ul  www.actelocale.md . 
 

      Președintele ședinței                                                           Vasile Guzun 

 

Secretarul Consiliului raional                                                  Sergiu Lazăr 
 

 

 

 

Anexă, la decizia nr. 2/6  din 26.04.2018 

 

Numele, prenumele 

personalului de 

conducere 

        Funcția deținută Mărimea suplimentului la salariu 

pentru performanțe profesionale 

individuale în muncă ( până la 50 la 

sută din salariul de funcție) 

Bivol Alexei Director 50% 

Gori Ștefan Vice-director medical 50% 

Nederiță Vera Șeful serviciului economic 50% 

Gherghișenco Silvia Contabil - șef 50% 

 

Anexa nr. 2, la decizia nr2/__  din 30.03.2018 

Numele, prenumele 

personalului de 

conducere 

        Funcția deținută Mărimea suplimentului la salariu 

pentru performanțe profesionale 

individuale în muncă ( până la 50 la 

sută din salariul de funcție) 

Nastas Aliona Şef CS Teleneşti 50% 

Avricenco Valeriu Şef adjunct CS Teleneşti 50% 

Pinteac Svetlana Contabil - șef CS 

Teleneşti 

50% 

Catrinescu Iacob Șeful secţiei economie CS 

Teleneşti 

25% 

 

Anexa nr. 3, la decizia nr. 2/__  din 30.03.2018 

Numele, prenumele 

 

        Funcția deținută/instituția Mărimea suplimentului la salariu 

pentru performanțe profesionale 

individuale în muncă ( până la 50 

la sută din salariul de funcție) 

Antonevici Nina Şef, CS Brînzenii – Noi 50% 

Cristea Anatol Şef, CS Căzănești 50% 

Ombun Ion Şef, CS Chiștelnița 50% 

Bîlici Varvara Şef, CS Mîndrești 50% 

Porcescu Nicolae Şef, CS Sărătenii-Vechi 50% 
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