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D E C I Z I  E     nr. 1-10 

                                                                            din 21.01.2021 

 

Cu privire la aprobarea statelor de personal  

ale IMSP CS Răspopeni pentru anul 2021 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1)  din Legea privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006 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   nr. 837 din 

06.07.2016 cu modificările şi completările ulterioare, p.17 al  Regulamentului de organizare şi  

funcţionare al IMSP CS Răspopeni şi în baza demersului şefului IMSP CS Răspopeni dna 

Stratilă Maia,  Consiliul Raional  DECIDE: 

I. Se aprobă statele de personal ale IMSP CS Răspopenii pentru anul 2021 începînd cu  

01 ianuarie curent, conform anexei. 

II.   Executarea deciziei se pune în sarcina şefului IMSP CS Răspopeni, dna M.Stratila. 

III. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiilor  consultative de 

specialitate Drept şi disciplină şi Activităţi economico- financiare, agricultură, 

industrie şi comerţ 

 

Secretarul Consiliului                                                                      L.Vidraşco 

AVIZAT: 

Specialist principal în probleme juridice                                                    V.Coreţchi 
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Anexa 

 

Nr/

ord  

Codul  

ocupatiei 

Denumirea structurii,subdiviziunii 

si functiei 

Unitati  

(numar) 

1 2 3 4 

  Personal de conducere si 

administrativ,nivelul II,  categoria IV       

(2824 populatie) 

 

1 134203 Sef Centru de Sanatate  

cu 75 % efort de medic de familie 

1.0 

  Total personal de conducere si administrativ 1.0 

 

  SENTRUL DE SANATATE RASPOPENI  

  Medici   

2 221104 Medic de familie CS  Raspopeni 

2824 populatie /1500=1.88   

( 2,0 functii-0,75 functii efort medic de 

familie=1,25 functii) 

1,25 

  Personal medical mediu  

3 134201 Asistent medical de familie superior 1.0 

4 222102 Asistent medical de familie (2824:1500 x 2.0 = 

3.76) =3.75-0,75 efort a/m de familie = 3,0 

3.0 

5 325301 Asistent medical comunitar (2824:2000=1.41) 1.5 

6 224002 Felcer laborant 1.0 

  Total personal medical mediu 6,5 

  Personal medical inferior  

7 532104 Infirmiera /deridicatoare 1.0 

  Personal administrativ si gospodaresc  

8 962204 Muncitor auxiliar 1.0 

9 832206 Sofer autosanitara  0,5 

10 241103 Contabil 0.5 

11 333304 Inspector serviciu personal 0.25 

  Total  2,25 

    

  TOTAL pe institutie,inclusiv 12,0 

  Medici ,specialisti(medici)cu studii 

superioare 

2,25 

  Personal medical cu studii medii 6,5 

  Personal medical inferior 1,0 

  Alt personal 2,25 

 Sef   Centrul de Sanatate                                      /Stratila Maia/            

 



                                                            

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

la proiectul deciziei Consiliului Raional Soldanesti pentru aprobarea 

Statelor de personal al IMSP Centrul de Sanatate Raspopeni pentru anul 2021 

1. Denumirea autorului si dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului 

             IMSP Centrul de Sanatate Raspopeni 

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normative si finalitatile 

urmarite 

       Necesitatea elaborarii proiectului consta in aprobarea numarului de unitati in conformitate 

cu    functiile institutiei medico-sanitare publice in cadrate in sistemul asigurarii obligatorii de     

asistenta medicala, reesind din numarul de persoanedeservite la nivel de raion. 

Proiectul este elaborat in conformitate cu Regulamentului de organizare si functionare 

al IMSP CS Raspopeni,  a Ordinului Ministerului Sanatatii a RM  nr.695 din 

13.10.2010 „Cu privire la Asistenta Medicala Primara” cu modificarile si completarile 

ulterioare si in baza HG nr.837 din 06.07.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate in 

sistemul asigurării obligatorii de asistenta medicala" cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene 

Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii  

Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi 

Conform proiectului se modifica  numarul de unitati pentru anul 2021 reesind din 

numarul persoanelor inregistrarte in lista medicilor IMSP CS Raspopeni ce presteaza 

asistenta medicala primara in baza Contractului de acordare a asistentei medicale ( de 

prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala cu 

Compania Nationala de Asigurari in Medicina. 

5. Fundamentarea economico-financiara 

Sub aspect financiar, cheltuielile necesare pentru punerea in aplicare a proiectului, vor 

fi acoperite din contul si in limita mijloacelor contractate de catre Compania Nationala 

de Asigurari in Medicina. 

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare 

 

Intrarea in vigoare a prezentei Decizii a Consiliului Raional Soldanesti nu v-a genera 

modificari in cadrul normativ in vigoare la momentul actual. 



7. Avizarea si consultarea publica a proiectului 

In scopul respectarii prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenta in procesul 

decisional, proiectul va fi plasat pe pagina web oficiala a institutiei 

            Sef IMSP CS Raspopeni                                                        Maia Stratila 

 


