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DECIZIE nr. 4/18
din 26 iulie 2018

„Privitor la modificarea și completarea
unor decizii anterior aprobate”
Examinând demersul IMSP CS Telenești, privind necesitatea operării unor
modificări asupra mărimii suplimentului la salariu pentru performanțe profesionale
individuale în muncă aprobate prin Decizia Consiliului raional nr. 2/6 din 26 aprilie
2018 și demersul IMSP CS Mîndrești, privind stimularea financiară a tinerilor
specialişti noi angajați în instituţiile medicale, demersul Direcției Asistență Socială și
Protecția Familiei cu referire la necesitatea încadrării a 3 unități de asistenți personali,
Demersul șefului IMSP centrul de Sănătate Căzănești cu referire la majorarea
unităților de personal, în conformitate cu art. 62 al (1,2) al Legii nr. 100 din
22.12.2017 cu privire la actele normative, în temeiul art. art. 43 al. (1,2), 46 al. (1) al
Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 Consiliul
raional,

Decide:
1.
Se aprobă modificarea pct. nr.5 al anexei nr .2 din Decizia CR nr. 2/6
aprobată la data de 26.04.2018 ,,Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale
personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror
fondator este Consiliul raional, pentru perioada 2018” (cu modificările ulterioare)
și va avea următorul conținut:
Numele, prenumele
Mărimea suplimentului la
Funcția deținută
personalului de
salariu pentru performanțe
conducere
profesionale individuale în
muncă ( până la 50 la sută din
salariul de funcție)
5. Catrinescu Iacob
Șeful secţiei economie
40%
CS Teleneşti
2. Se modifică și se completează decizia nr. 1/4 ,, Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare pentru tinerii specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din
raion, pentru anul 2018”, după cum urmează:
a) la pct. 1 sintagma ”în mărime totală de 129,0 mii lei, ” se substituie cu
sintagma ” în mărime totală de 135,0 mii lei,”;
b) la pct. 1.2. sintagma ” Domeniul medicină: 65,4 mii lei” se substituie cu
sintagma ” Domeniul medicină: 71,4 mii lei”;
c) se completează anexa nr. 2 cu lista nominală a tinerilor specialiști angajați la
IMSP CS Mîndrești, care va avea următorul conținut:

Roșca Elena

1

IMSP Centrul de Sănătate Mîndrești
Superioare IMSP CS
Ordinul nr. 9 din 12.06.2017
Mîndrești, OMF
Ghiliceni

3. Se aprobă modificarea pct. nr.69 al anexei nr .7 din Decizia CR nr. 9/1
aprobată la data de 14.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul
2018” (lectura a II - a)” urmare a majorării cu 3 unități a Serviciului ”Asistenţă
Personală Telenești” și va avea următorul conținut:

Nr.
d/o

EFECTIVUL- LIMITĂ A UNITĂȚILOR DE PERSONAL PE
AUTORITĂȚILE/INSTITUȚIILE FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL
Cod
Efectivul de
Org 1
personal,
Denumirea
Org 2
unități

69 Serviciul asistenţă personală Telenești

12918

41,0

3.1. Mijloacele financiare pentru acoperirea costurilor urmare a majorării
unităților de personal în carul serviciului social”Asistență personală” (pentru anul
bugetar 2018) urmează a fi preluate din economiile existente la asigurarea activității
serviciului social ”Asistență Parentală Profesionistă”, servicii aflate în subordinea
Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.
4. Se aprobă modificarea și completarea Deciziei nr.8/15 din 14 decembrie
2017 „Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituțiilor Medicale din raionul
Telenești, pentru anul 2018” după cum urmează:
a) în pct. 1 la lit. ”b” sintagma ” în număr de 43,75 unități ” se substituie cu
sintagma ” în număr de 43,75 unități”, în rest după text;
b) în anexa nr. 2, Statele de personal IMSP Centrul de Sănătate Căzănești
Telenești pentru anul 2018, urmare a majorării cu o unitate de kinetoterapeut, va avea
următorul conținut:
Codul functiei

226404

Numarul de functii calculate in conformitate cu
normativele, pe categorii de personal

Kinetoterapeut

Numarul de unitati
aprobate in statele
de personal
1,00

5. Executarea prevederilor deciziei date se pune în seama Contabililor-șefi din
cadrul instituțiilor nominalizate, conform atribuțiilor de funcție.
6. 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 .
Președinte de ședință
Secretarul Consiliului raional

Tudor Roșca
Sergiu Lazăr

Argumentarea
(4)

Scoul Proectuui (3)

Reglementarea
juridic
(2)

Inițiatorul proectului
(1)

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Decizie nr.__ din 26 iulie 2018
Privitor la modificarea și completarea Deciziilor Consiliului Raional nr.2/6 din 26.04.2018 ,,Cu
privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico –
Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional, pentru perioada 2018” și nr. 1/4 din
23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru tinerii specialişti, angajaţi în unele
instituţii publice din raion, pentru anul 2018
Proiectul de Decizie cu privire la modificarea Deciziei nr.4/ din 26.07.2018
„Privitor la modificarea și completarea Deciziilor Consiliului Raional nr.2/6 din
26.04.2018 ,,Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de
conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul
raional, pentru perioada 2018” și nr. 1/4 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare pentru tinerii specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din
raion, pentru anul 2018, a fost elaborat de către IMSP CS Telenești și CS Mîndrești și
consultat cu Președintele raionului.
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în conformitate cu art. 62 (1,2) al
Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative pe baza deciziilor nr 2/6 din
26.04.2018 și a deciziei nr 1/4 din 23.02.2018

Scopul proiectului de decizie este:
- necesitatea operării unor modificări asupra mărimei suplimentului la salariu pentru
performanțe profesionale individuale în muncă Dlui Catrinescu Iacob;
- stimularea financiară a tinerilor specialişti noi angajați în instituţiile medicale în
cadrul IMSP CS Mîndrești a Dnei Roșca Elena.
- să asigure motivarea încadrării absolvenţilor în instituţiile de învăţământ general din
raion în activitatea didactică și promovarea profesiei de pedagog şi menţinerea
cadrelor didactice tinere în sistem.
La baza elaborării prezentului proiect sunt demersurile directorilor instituțiilor
medicale, care au fost examinate și care sunt argumentate prin:

-

Mijloacele
financiare
(6)

Analiza
(5)

-

modificarea suplimentului la salariu pentru performanțe profesionale
individuale în muncă, ținând cont de rezultatele evaluării efectuate de
comisia abilitată a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
privind activitatea IMSP și calității profesionale ale personalului.
În scopul stimulării financiare a tinerilor specialişti încadraţi în instituţiile
publice din raion în domeniul medical în primii trei ani.

Proiectul respectiv de decizie este întemeiat 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 medicosanitare publice aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1038din 23.12.2016,
Pentru implementarea prezentului proiect de decizie din bugetul Consiliului
raional sunt necesare mijloace financiare în mărime de 6 mii lei.
NB! La nota informativă se anexează demersurile conducătorilor instituțiilor
vizate.

IMSP CS Telenești
IMSP CS Mîndrești

Avricenco Valeriu
Bîlici Varvara

Notă informativă
1 Cu privire la alocarea sursei financiare suplimentare pentru încadrarea a 3 unităţi
de asistenţi personali(suma constituind- 39000 lei).
2. Suportul Juridic: Hotărîrea de Guvern nr.314 din 23.05.2012 privind aprobarea
Regulamentului la organizarea şi funcţionarea serviciului ,,Asistenţă Personală’’ şi a
standartelor minime de calitate.
3. Scopul este de a oferi asistenţă, îngrijire şi sprijin unui numar mai mare de copii şi
adulţi cu grad de dizabilitate sever sau familii aflate in dificultate, favorizarea
independenţei şi integrării lor în societate.
4.Argumente: În cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei activează
serviciul social „Asistenţă Personală”. Pentru anul 2018 au fost aprobate 38 unităţi,
fiind angajaţi 43 de asistenţi personali pe 0.5/0.75 unităţi salariale. Începînd cu anul
2013 pînă în prezent au fost depuse 160 cereri a persoanelor cu grad de dizabilitate
sever care necesită îngrijire permanentă din partea altei persoane iar restul sunt în
aşteptare de a beneficia de serviciul social,, Asistenţă Personală’’. Situaţia din fiecare
familie este foarte dificilă se confruntă , atît cu probleme de sănătate cît şi cu
probleme financiare, deoarece cei ce îngrijesc de potenţialii beneficiari nu pot să se
încadreze în cîmpul muncii.
5.Susţinerea financiară: Sursele financiare vor fi modificate şi alocate din economia
creată la serviciul ,,Asistenţă Parentală Profesionistă’’(APP -Baciu Liudmila) motiv
că se află la moment în concediu pentru îngrijirea copilului.

Şef DASPF Teleneşti

Angela Sîrbu

