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DECIZIA Nr.5/
din runie 2022

Cu privire la constituirea comisiei

in temeiul art. 43 alin. 2) al Legii nr. 436-XVI din 28 dccembrie 2006 privind administralia
publica local6, Legii nr.41 111995 ocrotirii s[n[tAtii, art.10, 118-126, Codul Administrativ nr.1 1612018

Ordinului Ministerului SanAtdfi, Muncii ;i Protecliei Sociale w.567 din 17 iunie 2021 "Cu privire la
aprobarea Listei indicatorilor de performanld ai activit[1ii institulici medico -sanitare publice gi modul
de evaluare de indeplinire acestora" modificat prin Ordinul nr.316 din 0l aprilic 2022, demersului

Ministrului Sdndtalii rv.l9l1340 din 08 aprilie 2022, in scopul imbunat[lirii performanlci

organizalionale ale conducdtorilor instituliilor medico -sanitarc publice, prin aprecierea performanlelor
profesionale individuale ;i dezvoltarea competenlelor manageriale Consiliul raional

DECIDE

1.Se constituie comisia de evaluare Ei validare a activitatii instituliilor medico -sanitare publice
pentru and202l in urmdtoarea componenfd:

Pregedinte
Irina Bogaciuc - vicepregcdintele raionului

Secrctar
Tatiana Botea - specialist principal aparatul preqedintelui raionului

Membri:
Ion Bolboceanu - medic qef Centrul sdn[tate Publica Orhei;
Iurie Lupacescu - qef, IMSP Centrul de S[ndtate nr.l Orhei;
Valentina Gulan - Eef, IMSP Centrul de Sdndtate nr.2 Orhei;

2.PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept dc atac in Judecdtoria

Orhei in termen de 30 zile de la publicare in condiliile codului administrativ.
3.Vicepregedintele raionului, dna Irina Bogaciuc, comisia consultativl de specialitate educalie,

asistenld social6, sdn6tate publicd, culturS, tineret ;i sport (preqedinte dl.A.Capbdtut) vor asigura

controlul executdrii prezentei Decizii.

Pregedintelc qcdintci

Secretarul Consiliului Itaional Serghci Caraman

Coordonat:

Yizat:

Elaborat:S.Caraman

D.furcanu - pregedintele raionului
l.Bogaciuc - vicepregedintele raionului
S.Caraman-secretarul Consiliului Raional

M.Bf,trincea pef, Serviciul Juridic



NOTA INFORMATIVA
la proicctul de decizic ,,Cu privirc la constituirca comisiei"

1. Denumirea autorului;i dupi c z)L participanfilor la elaborarea proiectului
Vicepregedintele raionului

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de dccizie ;i finalitl{ile urmirite
Proiectul de dccizie este elaborat in conformitatc cu prcvedcrilc art. 43 alin. 2) al Legii nr.

436-XVI din 28 deccmbrie 2006 privind administra{ia publici localS, Legii nr.4lll1995 ocrotirii
s6n5tAtii, art.10, l18-126, Codul Administrativ nr. l1612018, Ordinului Ministerului S5nitdlii, Muncii
gi Protecliei Sociale nr.567 din l7 iunie 2021 "Cu privirc la aprobarea Listei indicatorilor de

performanli ai activitilii instituliei medico -sanitarc publice gi modul de evaluare de indeplinire
acestora" modificat prin Ordinul nr.316 din 0l aprilie 2022, demersului Ministrului Sanatalii

nr.1911340 din 08 aprilie 2022.
3. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Proiectul deciziei prevcde constituirea comisiei de evaluare gi validare a activitetii instituliilor

medico -sanitare publice pentru anul202l, in scopul imbunitdlirii performanlei organizalionale ale

conducdtorilor respectivi prin aprecierea pcrformanlelor profesionalc individuale $i dezvoltarea

competenlelor managcriale.
4. Fundamentarea economico-financiarl

Implementarea proiectului de decizie nu necesit[ cheltuieli suplimentare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazdin sistemul actelor normativc gi nu necesitd

modifi carea/abrogarea altor decizi i.

6. Avizarea qi consultarea public[ a proicctului dc dccizic
inbazacelor expusc, proicctul decizici a lost avizat dc prcgedintclc raionului, viccprcqedintelc

raionului (responsabil dc domeniul educalie gi sdndtate publicd) secretarul Consiliului raional,

Serviciul juridic.
in scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din l3 noiembrie 2013 privind transparenla

procesului decizional proiectul decizici este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la
directoriul Transparenld decizionald, sec\iunea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizci juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 deccmbric 2017 cu privire la actele normativc

proiectul deciziei a fost cxpus expcrtizci juridice dc c5tre spccialistul principal al aparatului

pre;edintelui raionului (urist). Structura ;i con{inutul actului corcspunde normelor de tehnici
legislativ6.

Reiegind din ccle expuse, proiectul de dccizie se propune sprc avizarc comisiilor consultativc

de specialitate gi aprobare in cadrul qedin(ei Consiliului raional.

Viccprcgcd intclc raionu lu i Irina Bogaciuc



MINISTERUL SANATATTT AL REPUBLICII MoLDovA

a

Ministru

Ex. 'v'ic,toria Olant
7'e 1.022/268802

./l

l'rc*?

prilie 2022 Nr.19 L-/

Consiliilor raionale
Comitetului executiv al UTA Gagauzia
Institu{iilor medico-sanitare publice

Prin prezenta, Ministerul S[ndt6fii, infbrmeazd cb prin ordinul nr. 316 din
U.A4.22 (publicat in lvlonitorul Oficial nr. 98- I 05 din 08.04.2022) au fost operate
modificdri la ordinul nr. 567 din 17,A6.2021 ,,Cu privire la aprobarea Liste'i
indicatorilor de performanld a activitafii irrstitr"rliei medico-sanitare publice gi

modului de evaluare a indeplinirii acestora".
i,,, context, fondatorii instituliilor medico-sanitare publice urmeazd sd

instituie Comisia de evaluare qi validare ;i sd evalueze indicatorii de perfbrman{a
ai activitdfii institufiilor medico-sanitare publice pentru anul 2021 .

Totodat[, aten]ionim cd prezentarea chtre fondator, de cdtre conducdtorul
instituliei medico-sanitare publice evaluat, a Raportului de indeplinire a

indicatorilor de performan!6, insolit de documentele confirmative, conform
Formularului de raportare anexi la Regulament, se va face dup6 completarea
rubricii ,,Datele Agen{iei Nafionale pentru Sdnatate Publici" de cdtre
reprezentan!ii acesteia.

Despre rezultatele evaluarii ir-rdicatorilor de perfonnan16 ai activiGlii
instituliilor medico-sanitare publice pentru an':J 2A21, solicitdm fondatorilor sd

infonneze Ministerul Sen6t6lii, cu prezentarea copiei deciziei Comisiei de

evaluare Ei validare.
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