
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2018 
Proiect 

,,Cu privire la stabilirea salariului de funcție,  
inclusiv a suplimentului, acordarea ajutorului material 
și acceptarea muncii prin cumul personalului de conducere  

al  IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți”  
 

În temeiul art. 14, alin. (1), (2), lit. h) din Legea ,,privind administraţia publică locală” nr. 
436 din 28.12.2006, Hotărârea Guvernului RM nr. 837 din 06.07.2016 ,,Pentru aprobarea 
Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate 

în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, Ordinul MS RM nr. 1038 din 23.12.2016 
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de 

performanță a activității IMSP”, Convenția Colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021, 
Procesul-verbal al Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță a activității 
IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți din 06.03.2018, în conformitate cu prevederile punctului 

14, lit. c), d) din Regulamentul de activitate a IMSP Spitalul Clinic  Municipal Bălți, în baza 
adresării IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți nr. 01.10/177 din 22.03.2018, deciziei Consiliului 

administrativ al IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți din 22.12.2017 (proces-verbal nr. 11) și 
din 20.02.2018 (proces-verbal nr. 2), ținînd cont de necesitatea stabilirii drepturilor salariale 
personalului de conducere al IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți,  

 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 
1. Se satisface adresarea IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți nr. 01.10/177 din 22.03.2018 

privind stabilirea salariului de funcție, inclusiv a suplimentului, acordarea ajutorului material 
și acceptarea muncii prin cumul, personalului de conducere al  IMSP Spitalul Clinic 

Municipal Bălți”. 
2. Se stabileşte salariul de funcţie lunar, personalului de conducere al  IMSP Spitalul Clinic 

Municipal Bălţi”, după cum urmează: 

- director – 13 500 lei; 
- vicedirector (3 unităţi) – a cîte 12 500 lei; 

- contabil şef – 11000 lei;     
- Şef serviciu economie şi planificare – 11 000  lei; 
- Şef departament investiţii, logistică şi securitate – 11 000 lei; 

- Şef departament pediatrie – 8 000 lei; 
- Şef departament perinatologic – 8 500  lei; 

- Şef departament AMSA (asistenţă medicală specializată de ambulator) – 8 000  lei; 
- Şef departament UPU (unitate primiri urgente) – 8 000 lei. 

3. Se permite un supliment la salariul de funcţie lunar, pentru performanţe profesionale 

individuale în muncă, personalului de conducere al  IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi”, 
după cum urmează: 

- director – 50%; 
- vicedirector (3 unităţi) – a cîte 50%; 
- contabil şef – 50%; 

- Şef serviciu economic- financiar – 50%; 
- Şef departament investiţii, logistică şi securitate – 50%; 

- Şef departament perinatologic – 25%; 



- Şef departament pediatrie – 35%; 
- Şef departament AMSA (asistenţă medicală specializată de ambulator) – 35%; 

- Şef departament UPU (unitate primiri urgente) – 35%. 
4. Se permite, activitatea prin cumul,cu un volum de 0,25 salariu, personalului de conducere al  

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi”, după cum urmează:  

- director;  
- vicedirector (3 unităţi);  

- Şef departament perinatologic;  
- Şef departament pediatrie;  
- Şef departament AMSA (asistenţă medicală specializată de ambulator);  

- Şef departament UPU (unitate primiri urgente).  
5. Se permite acordarea ajutorului material personalului de conducere al  IMSP Spitalul Clinic 

Municipal Bălţi”, în mărimea unui salariu de funcţie, după cum urmează:  
- director; 
- vicedirector (3 unităţi);  

- contabil şef;  
- Şef serviciu economie şi planificare ;  

- Şef departament investiţii, logistică şi securitate;  
- Şef departament pediatrie;  
- Şef departament perinatologic;  

- Şef departament AMSA (asistenţă medicală specializată de ambulator);  
- Şef departament UPU (unitate primiri urgente).  

6. Directorul IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi, dl Serghei ROTARI, va asigura respectarea 
prezentei decizii. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor de specialitate 

pentru activități economico- financiare, pentru drept și disciplină.  
 
 
 

Preşedintele şedinţei a ______ 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 
Secretarul Consiliului mun. Bălţi                      Irina Serdiuc 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



























































































 
 

 
 

 
 
 

 
 


