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DOSAR nr. 68/02/1-19
din 27 ianuarie 2021

Proiectul de decizie „Cu privire la modificarea regulamentelor IMSP
„Spitalul raional Edineţ”, IMSP „Centrul de Sănătate Edineţ” şi IMSP
„Centrul de Sănătate Cupcini”

mun. Edineţ
9

Anunţul
referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului raional Edineţ
„Cu privire la modificarea regulamentelor IMSP „Spitalul raional Edineţ”, IMSP „Centrul de Sănătate Edineţ” şi IMSP
„Centrul de Sănătate Cupcini”
27 ianuarie 2021
Tipul deciziei (denumirea proiectului)
Argumentarea necesităţii adoptării deciziei

modalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul
de decizie
Locul, modul de prezentare sau remitere a recomandărilor

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare,
date de contact
Termenul-limită de prezentare a recomandărilor

Decizia Consiliului raional Edineţ.
Decizia se aprobă î n scopul modificării regulamentelor
instituţiilor medico-sanitare publice din raion conform legislaţiei
în vigoare
Pagina web: www.edinet.md, compartimentul procesul
decizional, consultări publice, proiecte de decizii intrate în CR
Recomandări pot fi prezentate:
- pe adresa: MD-4601, mun. Edineţ, str. Independenţei, 33,
Consiliul raional Edineţ;
- prin poşta electronică: econsiliu@edinet.md
.............. .......... ....Serviciu administraţie publică
tel.’: 024622459
Pînă la 10 februarie 2021.

......Direcţie (Secţie, Serviciu)
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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr.__
din_______________ _2021
Cu privire la modificarea regulamentelor
IMSP „Spitalul raional Edineţ”
IMSP „Centrul de Sănătate Edineţ” şi
IMSP „Centrul de Sănătate Cupcini”
în temeiul art. 6, 7, 12, 18, 21, 53, 60, 67, 120, 121,124, 126, 136, 164, 165 din
Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 /2018, a articolului 3, 4, 6 (h), 18, 20,
21, (1) g), 27-30, 32, 33, 37, (3), (6), 38-47, 50 din Legea cu privire la actele normative nr.
100/2017, art.3, g), 7-14 din Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional, art. 43 al. (2), art. 46 al. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală, art. 4 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 cu modificările şi
completările ulterioare, regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile
medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 837/2016, cu modificările şi
complectările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 945/2020, avînd în
vedere avizul comisiei consultative pentru economie, buget, administrarea bunurilor,
juridică, numiri şi imunităţi, Consiliul raional Edineţ DECIDE:
1. Se modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei MedicoSanitare Publice ..Spitalul raional Edineţ”, avizat prin Decizia Consiliului Raional
nr. 7/17 din 19 decembrie, după cum urmează: ,
Capitolul III. Organele de conducere şi administrare
Secţiunea I. Fondatorul
Punctul. 13:
- litera b) se substituie cu litera b) cu următorul conţinut:
Persoana responsabilă a fondatorului (preşedintele raionului) încheie cu persoana
învingătoare concursului organizat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
un contract de management al instituţiei pe o durată de 5 (cinci) ani, conform
Contractului-tip de management aprobat de Guvern. La expirarea termenului de cinci
ani, funcţia de director al instituţiei devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare
sînt lovite de nulitate. în temeiul contractului de nţanagement al instituţiei, Persoana
responsabilă a fondatorului (preşedintele raionului) emite o dispoziţie de numire în
funcţie de conducător al persoanei învingătoare, care se aduce la cunoştinţa acesteia,
sub semnătură, în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare. La apariţia funcţiei vacante
de conducător al instituţiei medico-sanitare publice persoana responsabilă a
fondatorului numeşte un conducător interimar, conform Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 945/2020.
- litera c). se abrogă
- litera d) se substituie cu litera c) cu următorul conţinut:
Salariul de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar, acordarea
premiilor personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice, specificaţi în
anexa nr.3 la Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medicosanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.837 din 6 iulie 2016, în funcţie de calităţile
manageriale şi profesionale ale personalului de conducere, indicatorii de performanţă în
activitatea instituţiei, se stabilesc de persoana responsabilă a fondatorului IMSP „Spitalul
raional Edineţ”, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

- litera e) devine litera d)
- litera f) se substituie cu litera e) cu următorul conţinut:
_
.
Persoana responsabilă a fondatorului, preşedintele raionului, aprobă organigrama şi statele
de personal ale IMSP „Spitalul raional Edineţ”, conform normativelor aprobate de
Ministerul Sănătăţii.
2. Directorul Spitalului raional, va asigura:
.
a) transmiterea către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale spre
aprobare, a Regulamentului instituţiei pe care o reprezintă, cu modificările menţionate, in
termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei decizii;
b) înregistrarea Regulamentului aprobat, inclusiv cu modificările operate, la
Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice.
.
3. Se modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico
Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineţ”, avizat prin Decizia Consiliului
Raional nr. 7/11 din 19 decembrie, după cum urmează:
Capitolul III. Organele de conducere şi administrare
Secţiunea I. Fondatorul
Punctul. 16:
- alin. 2) se substituie cu alin 2) cu următorul conţinut:
. . . .
,
Persoana responsabilă a fondatorului (preşedintele raionului) angajeaza in baza de
contract de management al instituţiei, pe un termen de 5 am, şeful IMSP „Centrul (le
Sănătate Edineţ”;
- alin. 3) se substituie cu alin. 3) cu următorul conţinut:
Salariul de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar, acordarea
premiilor personalului de conducere din instituţiile medico-samtare publice, specificaţi in
anexa nr.3 la Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medicosanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţa medicala,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.837 din 6 iulie 2016, în funcţie de calităţile
manageriale şi profesionale ale personalului de conducere, indicatorii de performanţa m
activitatea instituţiei, se stabilesc de persoana responsabilă a fondatorului IMSP „Centru
de Sănătate Edineţ”, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
- alin.4) se substituie cu alin. 4) cu următorul conţinut:
_
Persoana responsabilă a fondatorului, preşedintele raionului, aprobă organigrama şi statele
de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Edineţ”, conform normativelor aprobate de
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
4. Şeful ÎMSP „Centrul de Sănătate Edineţ”, va asigura:
.
a) transmiterea către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale spre
aprobare, a Regulamentului instituţiei pe care o reprezintă, cu modificările menţionate, in
termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei decizii;
b) înregistrarea Regulamentului aprobat, inclusiv cu modificările operate, a
Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice.
..
.
5. Se modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei MedicoSanitare Publice „Centrul de Sănătate Cupcini”, avizat prin Decizia Consiliului
Raional nr. 7/7 din 19 decembrie, după cum urmează:
Capitolul III. Organele de conducere şi administrare
Secţiunea I. Fondatorul
Punctul. 17:
- alin. 2) se substituie cu alin 2) cu următorul conţinut:
^
Persoana responsabilă a fondatorului (preşedintele raionului) angajează in baza de
contract de management al instituţiei, pe un termen de 5 (cinci) am, şeful IMS
„Centrul de Sănătate Cupcini”;
- alin. 3) se substituie cu alin. 3) cu următorul conţinut:

Salariul de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar, acordarea
premiilor personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice, specificaţi în
anexa nr.3 la Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medicosanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.837 din 6 iulie 2016, în funcţie de calităţile
manageriale şi profesionale ale personalului de conducere, indicatorii de performanţă în
activitatea instituţiei, se stabilesc de persoana responsabilă a fondatorului IMSP „Centrul
de Sănătate Cupcini”, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
- alin.4) se substituie cu alin. 4) cu următorul conţinut:
Persoana responsabilă a fondatorului, preşedintele raionului, aprobă organigrama şi statele
de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Cupcini”, conform normativelor aprobate de
Ministerul Sănătăţii.
,
6. Şeful ÎMSP „Centrul de Sănătate Cupcini”, va asigura:
a) transmiterea către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale spre
aprobare, a Regulamentului instituţiei pe care o reprezintă, cu modificările menţionate, în
termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei decizii;
b) înregistrarea Regulamentului aprobat, inclusiv cu modificările operate, la
Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice.
7. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către
autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
8. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se comunică
Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.
9. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă prin transmiterea copiei:
- Preşedintelui raionului;
- IMSP „Spitalul Raional Edineţ”;
- IMSP „Centrul de Sănătate Edineţ”;
- IMSP „Centrul de Sănătate Cupcini”.
..
Preşedintele şedinţei
Ion SAMSON

Secretarul Consiliului raional Edineţ
Iniţiatorul proiectului

^

^

Nicolai MELNIC

Autorul proiectului
Serviciul juridic
Contrasemnat: secretarul Consiliului raional
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Ion SAMSON

