
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 6/16 

din 29.04.2022 

 

 

 

Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare 

a indicatorilor de performanță ai activității IMSP  

,,Centrul Medicilor de Familie municipal Bălți” 

și IMSP ,,Centrul Stomatologic municipal Bălți”  

 

În conformitate cu art.14 alin (3) din Legea privind administrația publică locală nr.436-

XVI din 28.12.2006, art.4 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995, pct. 26 din 

Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.837/2016, pct. 31,38 din Regulamentul privind numirea în funcție pe bază de concurs a 

conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1016/2016, Ordinul Ministerului Sănătății al RM nr. 316 din 01.04.2022 ,,Cu privire la 

modificarea ordinului nr. 567 din 17.06.2021”, decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/27 din 

26.04.2019 cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției 

Medico-Sanitare Publice ,,Centrul Medicilor de Familie municipal Bălți”, decizia Consiliului 

municipal Bălți nr. 2/28 din 26.04.2019 cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice ,,Centrul Stomatologic municipal Bălți”, 

precum și adresarea Ministerului Sănătății al RM nr. 03-15/2448 din 08.04.2022, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă componența nominală a Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de 

performanță ai activității IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie municipal Bălți” și IMSP 

,,Centrul Stomatologic municipal Bălți”, după cum urmează: 

− Serdiuc Irina – secretarul Consiliului mun. Bălți, președintele Comisiei de evaluare și 

validare a indicatorilor de performanță ai activității IMSP; 

− Craevscaia-Derenova Cristina – președintele Comisiei consultative de specialitate 

pentru activități economico-financiare, vicepreședintele Comisiei de evaluare și 

validare a indicatorilor de performanță ai activității IMSP; 

− Cornieț Olga – secretarul Comisiei consultative de specialitate pentru educație, 

protecție socială și sănătate publică, secretarul Comisiei de evaluare și validare a 

indicatorilor de performanță ai activității IMSP; 

− Inna Josan – șeful Direcției resurse umane, membrul Comisiei de evaluare și validare 

a indicatorilor de performanță ai activității IMSP;  

− Munteanu Veronica, – șeful Direcției generale asistență socială și protecția familiei, 

membul Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță ai activității 

IMSP. 

2. Se stabilește că, în cazul eliberării din funcții a persoanelor care fac parte din componența 

comisiei, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în 

posturile respective, fără emiterea altei decizii. 

3. Conducătorii IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie municipal Bălți” și IMSP ,,Centrul 

Stomatologic municipal Bălți” vor lua act de prevederile prezentei decizii și vor prezenta, la 



solicitarea comisiei,  Raportul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru perioada 

anului precedent.  

4. Se pune în sarcina președintelui Comisiei prezentarea Ministerului Sănătății al RM deciziei 

privind rezultatele evaluării indicatorilor de performanță a IMSP. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru activități 

economico-financiare, pentru drept și disciplină. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a VI 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                Veaceslav Jucov 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 
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