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ORDIN Nr.A V

iio,,/f',,
,,Gu privire la informarea salariatului
despre inifierea procedurii cu privire la
reducerea statelor de personal al IMSP ,,CS Edinet"

ln legitura cu emiterea Dispozitiei nr.316p din 18 octombrie 2021 al Presedintelui
raionului Edine!, ,,Cu privire la aprobarea Statelor de personal, Structurii si Organigramei a
IMSP ,,Centrul de Sindtate Edine!,, Dispozilia nr.334p din 01 noiembrie 2021 al Pregedintelui
raionului Edinef , Cu privire la modificarea dispoziliei presedintelui raionului nr.316p din 18
octombrie 2021", unde se exclude funclia de sef adjunct pe management de infrastructure
auxiliard din data de 01 martie 2022; Pretenlia Companiei Nalionale de Asiguriri in Medicini,
cu privire la rezultatele evaluirii efectuate la IMSP ,,CS Edinet,, unde s-a stabilit cd contrar
prevederelor Ordinului M.S. al R.M. nr.46 din 10.02.2016 ,,Cu privire la modificarea si
completarea Ordinului nr. 695 din 13 octombrie 2010, Fondatorul CS Edine!, Consiliul Raional
Edine! a aprobat 5 unitili de personal de conducere, admilindu-se cheltuieli neregulamentare.
Astfel a apirut necesitatea reducerii statelor de personal al IMSP ,,CS Edinet" cu scopul
eficientizirii utilizdrii surselor financiare preconizate pentru salariu in conformitate cu deciziile
luate de citre institutiile ierarhic superioare.
ln temeiul ordinului Ministerului SindtSlii al RM nr.695 din 13.10.2010 cu
modificirile ulterioare, "Cu privire la Asistenta Medicali Primard din RM' anexa
Normativele de personal pentru asistenta medicali primari , in conformitate cu art.

nr.4
421,

Codului Muncii al Republicii Moldova,

ORDON:

1. De informat salariatul cu cel pulin 30 zile calendaristice inainte despre declansarea
procedurilor de reducere a statelor de personal.

2.

A solicita opinia consultativd
IMSP,,CS Edine!".

a

Comitetului sindical

al Federatiei Sindicale

,,Sdndtatea"

3. De a publica Dispozilia nr.316p din 18 octombrie

2Q21 gi Dispozi{ia nr.334p din 01
noiembrie 2021 al Pregedintelui raionului Edine! impreund cu ordinul dat pe site-ul institutiei
csedinet.md

$eful IMSP,,CS Edinet"
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Oleg GUJAN
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