
Proiect 

                                         CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

                                                             DECIZIE 

    nr._____                                                                                                din ___________2019  

 

 

 

 

Cu privire la modificarea regulamentelor 

 IMSP Spitalul raional Ungheni și  

IMSP Centre de sănătate 

 

 

   În baza art. 43  al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006,   

   În baza art.4 ,al.2 ),2 ) al.7) al Legii ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.2015; 

    Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind         

salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor      

obligatorii de asistenţă medicală Nr. 837 din 06.07.2016, cu modificările ulterioare;                                                               

 

Consiliul   raional   Ungheni 

 

D E C I D E: 

 

 

1. Se modifică Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției  Medico-Sanitare 

Publice Spitalul raional Ungheni, avizat  prin Decizia Consiliului Raional nr.3/8 din 

25.07.2017, dupa cum urmează: 

Capitolul III. Organele de conducere și administrare 

Secțiunea I. Fondatorul 

Punctul.15: 

al.2. se substituie cu un nou al.2 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, angajază în bază de 

contract de management al instituției încheiat pe un termen de cinci ani şi eliberează din funcţie  

directorului IMSP Spitalul Raional Ungheni, selectat prin concurs organizat de Ministerul 

Sănătăţii. La expirarea termenului de cinci ani funcţia de director al IMSP Raional Ungheni 

devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept. 

al.3. se substituie cu un nou al.3 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, încheie şi desface 

contractul de management al instituției cu directorul instituţiei, stabilește suplimentul la salariu 

pentru performanțe individuale, precum și drepturilor salariale ale directorului în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

al.4 se substituie cu un nou al.4 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, stabilește suplimentul la 

salariu pentru performanțe individuale și drepturile  salariale a vicedirectorului instituției în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

al.5 se substituie cu un nou al.5 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, aplicară stimulările şi 

sancţiunile disciplinare persoanelor cu funcţii de conducere angajate, conform prevederilor 

Codului Muncii şi altor acte în vigoare; 

al.6 se substituie cu un nou al.6 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, aprobă  organigrama  şi 

statele de personal ale IMSP Spitalul Raional Ungheni, conform normativelor aprobate de 

Ministerul Sănătăţii. 
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                                                               2. Se modifică Regulamentele de organizare și 

funcționare ale  instituțiilor medico-sanitare- publice  centre dă sănătate  avizate prin deciziile 

Consiliului raional  Ungheni, dupa cum urmează: 

 

Capitolul III. Organele de conducere și administrare 

Secțiunea I. Fondatorul 

 Punctul 17: 

al.2. se substituie cu un nou al.2 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului angajează în bază de 

contract, pe un termen de 5 ani şi eliberează din funcţie şeful IMSP Centrul de Sănătate; 

al.3. se substituie cu un nou al.3 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, stabilește suplimentul la 

salariu pentru performanțe individuale precum și drepturile  salariale a șefului instituției în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

al.4. se substituie cu un nou al.4 cu următorul conținut: 

Persoana responsabilă a fondatorului, președintele raionului, aprobă organigrama şi 

statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Ungheni. 

 

3. Controlul  asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, președintele 

raionului. 

 

 

 

 
 

 

      Preşedintele şedinţei                              ______________________ 

 

Contrasemnează: 

        Secretarul Consiliului raional                                          Rodica LIȚCAN   

  

Şef Serviciu juridic şi resurse umane                                       Irina TOADER 

 

 


