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 Scopul principal al activității lucrătorilor medicali ai 

Asociației a fost orientat spre asigurarea acordării 

populației sectorului Râșcani asistenței medicale 

calitative primare și specializate de ambulatoriu  conform 

volumului prevăzut de Programul Unic al asigurării 

obligatorii de asistență medicală și Contractului de 

acordare a asistenței medicale încheiat cu CNAM,inclusiv 

și asigurarea măsurilor de prevenire și control a infecției 

COVID-19  în cadrul Asociației, imunizarea anti COVID-19 a 

populației din sector.

 Țin să menționez că, în urma analizei indicatorilor de 

bază a activității lucrătorilor medicali în acordarea 

asistenței medicale populației din cadrul sectorului 

Râșcani,  majoritatea din ei s-au îndeplinit la nivelul 

solicitat.



Resurse umane

Categoria de calificare

30.06.2021 30.06.2022

Nr Denumirea
Statele de funcții Persoane 

fizice

% completă

rii statelor

Statele de funcții

Persoane 

fizice

% 

completării 

statelor
Script

ice

ocupate Vacante Scripti

ce

ocupate Vacante 

1 Medici - total 234,2

5

209,25 25 189 89 214 188 26 193 88 

Inclusiv medici de familie 94,75 89 5,75 87 93 94 89,25 4,75 88 95

2 Personal medical cu 

studii medii 

255,7

5

236,75 19 204 92 256,25 233,5 22,75 198 91

inclusiv a/m familie 94,75 87,75 7 77 92 94 83,75 10,25 75 89

Medici rezidenți – 8

Specialiști cu studii 

superioare nemedicale - 10

Medici rezidenți – 9

Specialiști cu studii 

superioare nemedicale - 12

30.06.2021 30.06.2022

Nr. Denumirea

Nr. total Categoria de 

calificare
% categoria de 

calificare din nr. 

total de pers. fizice

Nr. total Categoria de calificare % categoria de 

calificare din nr. total 

de pers. fizice

Superioară I II Superioară I II

1 Medici – total 189 128 20 16 86 193 130 19 14 85

2 Personal 

medical cu 

studii medii

204 188 4 3 95 198 180 4 2 94

Perfecționare continuă 

30.06. 2021

Personal medical superior – 43

Personal medical mediu - 46

Perfecționare continuă 

30.06.2022

Personal medical superior – 67

Personal medical mediu - 41



Indicii demografici

 În primele 6 luni ale anului 2022 în comparație cu perioada respectivă anului 2021, natalitatea 

constituie 4,0 la 1000 locuitori  și a scăzut cu 0,1 la 1000 locuitori, mortalitatea generală constituie 

3,7 la 1000 locuitori și a scăzut cu 1,3 la 1000 locuitori, indicatorul de mortalitate infantilă este 5,3 

la 1000 copii cu vârsta până la un an și  este în descreștere  cu 1,5 la 1000 copii  față de anul 

precedent, când indicele de miortalitate infantilă a fost 6,8  la 1000 copii cu vârsta până la un an. 

Datorită  scăderii mortalității generale  sporul natural al populației în 6 luni a.2022  este pozitiv ( 

+1,2)

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față 

de 2021

1. Natalitatea Ind. 4,1 4,0 -0,1

Cifre abs. 589 567 -22

2. Mortalitatea generală Ind. 5,0 3,7 -1,3

abs. 711 529 -182

3. Sporul natural al 

populației

Ind -0,9 +0,3 +1,2

abs. -122 +38

4. Mortalitatea infantilă Ind 6,8 5,3 -1,5

abs. 4 3 -1

5. Populația generală 142330 143282 +952

VAM 88742 89619 +877



Structura mortalității infantile și copiilor în vârsta sub 5 ani după cauze

 În primele 6 luni anului 2022 au decedat 3 copii, 2 copii din cauze perinatale, 

iar un copil a decedat din cauza viciilor de dezvoltare.  Numărul copiilor 

decedați de vârsta 0-5 ani deasemenea a scăzut cu 1,5 de la 6,8 până la 5,3.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față de 

2021

1. Numărul total al copiilor 

decedați 0-1 ani

Ind. 6,8 5,3 -1,5

abs. 4 3 -1

Cauzele (%) perinatale Ind 75,0 66,6 -8,4

abs. 3 2 -1

Vicii de dezvoltare Ind 25,0 33,4 +8,4

abs. 1 1 -

altele Ind

abs.

4. Nr. total al copiilor decedați 

0-5 ani

Ind 6,8 5,3 -1,5

abs. 4 3 -1

Cauzele (%) perinatale Ind 75,0 66,6 -8,4

abs. 3 2 -1

Vicii de dezvoltare Ind 25,0 33,4 +8,4

abs. 1 1 -

altele Ind

abs.



Structura mortalității generale după cauza (în %)

 Mortalitatea generală la 1000 persoane a scăzut cu 1,3 față de 6 luni anului 2021. În structura 

mortalității generale se denotă o creștere față de anul precedent cu 0,8% a decesurilor 

cauzate de maladii ale sistemului respirator, o creștere cu 4,9% a decesurilor cauzate de 

afecțiuni ale sistemului cardiovascular, cu 5,9% a decesurilor cauzate  de tumori maligne, cu 

0,6% a decesurilor cauzate  de traume și intoxicații și  a rămas la nivelul anului precedent 

decesele cauzate de maladii sistemului digestiv.  

 Pe I loc se clasează decesurile cauzate de afecțiuni ale sistemului cardiovascular cu 56,7%.

 Pe locul II – tumori maligne cu 18,1 %.

 Pe locul III și IV – afecțiuni ale sistemului respirator și traume cu 3,6%.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față 

de 2021

1. Afecțiuni ale sistemului 

cardiovascular

Ind. 51,8 56,7 +4,9

abs. 368 300 -68

2. Tumori maligne Ind. 12,2 18,1 +5,9

abs. 87 96 +9

3. Afecțiuni ale sistemului 

respirator

Ind. 2,8 3,6 +0,8

abs. 20 19 -1

4. Sistemul digestiv Ind. 3,0 3,0 -

abs. 21 16 -5

5. Traume și intoxicații Ind. 3,0 3,6 +0,6

abs. 21 19 -2



Structura mortalității persoanelor în vârsta aptă de muncă

 În structura mortalității persoanelor în vârsta aptă de muncă:

 Pe I loc se clasează afecțiunile cardiovasculare cu 35,1 %.

 Pe locul II – tumori maligne cu 32,4%. 

 Pe locul III – traume și intoxicații cu 12,2 %.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față de 

2021

1. Afecțiuni ale sistemului 

cardiovascular

Ind. 27,7 35,1 +7,4

abs. 23 26 +3

2. Tumori maligne Ind. 19,3 32,4 +13,1

abs. 16 24 +8

3. Afecțiuni ale sistemului 

respirator

Ind. 3,6 2,7 -0,9

abs. 3 2 -1

4. Sistemul digestiv Ind. 8,4 4,1 -4,3

abs. 7 3 -4

5. Traume și intoxicații Ind. 10,8 12,2 +1,4

abs. 9 9 -

6. Populația generală abs. 142330 143282

7. PVAM abs. 88742 89619



Repartizarea mortalității generale și mortalității în vârsta aptă de muncă după 

locul de deces     (în %)

 În ce privește mortalitatea după locul de deces se observă o creștere 

moderată cu 1,2% a decesurilor la domiciliu, o scădere cu 2,4% a decesurilor 

în staționar, iar decesurile în alte locuri sunt în creștere nesemnificativă cu 

1,2%. Acest fapt se datorează scăderii morbidității prin infecția COVID-19 și 

scăderea numărului spitalizări programate a pacienților cu maladii cronice.

 La persoanele în vârsta aptă de muncă se observă o scădere cu 6,2% a 

decesurilor la domiciliu și cu 2,4% a decesurilor în alte locuri, și o creștere cu 

8,6% a decesurilor în staționar.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față 

de 2021

1. La domiciliu 50,6 51,8 +1,2

2. În staționar 46,4 44,0 -2,4

3. Alte locuri 3,0 4,2 +1,2

În vârsta aptă de muncă

1. La domiciliu 38,6 32,4 -6,2

2. În staționar 48,2 56,8 +8,6

3. Alte locuri           13,2 10,8 -2,4



Dizabilitatea primară la 100 mii locuitori

 Din tabel se denotă o creștere cu 24,7 a dizabilității primare la 100 mii locuitori (la adulți) 
de la 66,5 până la 91,2.

 După gradul de dizabilitate : 

 Sever – scădere cu 1,9 de la 15,8 până la 13,9.

 Accentuat – creștere cu 11,9 de la 33,3 la 45,2

 Mediu – creștere cu 14,6 de la 17,5 până la 32,1.

 Creștere considerabilă a indicatorul de dizabilitatea primară este în legătură directă cu 
perioada de epidemie provocată de COVID-19: limitarea accesului în instituțiile medicale, 
reducerea considerabilă a paturilor spitalicești pentru tratamentul și recuperare a pacienților 
cu boli cronice, agravarea maladiilor cronice în cazul infectării pacientului cu infecția COVID 
19.  Este necesar de a utiliza la termen oportun toate rezervele pentru ameliorarea situației 
la acest capitol

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față 

de 2021

1. Dizabilitatea primară la maturi Ind. 66,5 91,2 +24,7

abs. 76 105 +29

2. După grad : sever Ind. 15,8 13,9 -1,9

abs. 18 16 -2

accentuat Ind. 33,3 45,2 +11,9

abs. 38 52 +14

mediu Ind. 17,5 32,1 +14,6

abs. 20 37 +17



Structura dizabilității primare la adulți după principalele cauze (în %)

 În structura dizabilității primare pe I loc se clasează dizabilitatea cauzată de alte boli cu 

42,7%,

 locul II - tumori maligne cu 20,0%

 locul III - sistemul circulator cu 14,3%.

 Dizabilitatea primară la copii este în scădere moderată – 0,6 (18 cazuri), cu indicatorul 0,7 la 

1000 copii aflați în evidență.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față de 

2021

1. Dizabilitatea primară la maturi (abs. și la 100 

mii locuitori)

Ind. 66,5 91,2 +24,7

abs. 76 105 +29

2. Sistemul circulator Ind. 14,5 14,3 -0,2

abs. 11 15 +4

3. Sistemul digestiv Ind. 3,9 2,9 -1,0

abs. 3 3 -

4. Sistemul respirator Ind. 2,6 3,8 +1,2

abs. 2 4 +2

5. Sistemul nervos central Ind. 11,8 12,4 +0,6

abs. 9 13 +4

6. Traume Ind. 5,3 2,9 -2,4

abs. 4 3 -1

7. Tuberculoză Ind. 2,6 1,0 -1,6

abs. 2 1 -1

8. Tumori Ind. 28,9 20,0 -8,9

abs. 22 21 -1

9. Alte boli Ind. 30,4 42,7 +12,3

abs. 23 45 +22

10. Dizabilitatea primară la copii(abs. și la 1000 

copii aflați în evidență)

Ind. 0,7 0,6 -0,1

abs. 20 18
-2



Volumul de lucru efectuat de sectorul medical primar și asistența medicală 

specializată de ambulatoriu

 Numărul de vizite total și la 1 persoană la medicul de familie este în scădere moderată față 

de perioada respectivă a anului 2021: vizite totale 394237, iar  la 1 persoană 1,7 vizite în 

2022 comparativ cu  total vizite 407751 și la o persoană 1,8 vizite prezentate pentru  6 luni 

ale anului 2021.

 Numărul de vizite la medicii de specialiști în cifre absolute au crescut cu 1245 vizite 

(39,4%), dar numărul de vizite la 1 persoană din cadrul Asociației revin 1,1 vizite și  au rămas 

la nivelul anului precedent 2021.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 

față de 

2021

1. Nr. de vizite la medici (CMF + la domiciliu), 

inclusiv vizite cu scop profilactic

Cifre 

abs.

407751 394237 -13514

2. Nr. total de vizite la medici de familie Ind. 1,8 1,7 -0,1

abs. 253847 239088 -14759

Inclusiv:  persoane asigurate Ind. 2,3 2,2 -0,1

abs. 239582 228437 -11145

3. Nr. de vizite AMSA Total 153904 155149 +1245

Inclusiv: la populația înregistrată pe listele MF Ind. 1,0 1,0 -

abs. 143962 145577 +1615



Morbiditatea

Incidența la 10 mii locuitori

Prevalența la 10 mii locuitori

 În primul semestru anului 2022 incidența generală constituie 2043,7 de maladii înregistrate la 

10 mii locuitori, dintre care la maturi 1859,2, la copii 2797,8 și este în nesemnificativă 

scădere cu 27,1 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

 Prevalența generală constituie 6407,2 (este în scădere cu 244,0), inclusiv la maturi 7109,2 

(este în scădere cu 489,2) la copii 3538,1(este în creștere cu 733,7) comparativ cu anul 2021

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față 

de 2021Cifre abs. la 10 mii 

locuitori

Cifre abs. la 10 mii 

locuitori

1. Generală 29474 2070,8 29282 2043,7 -27,1

2. La maturi 23421 2050,7 21402 1859,2 -191,5

3. La copii 6053 2152,6 7880 2797,8 +645,2

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 

față de 2021Cifre abs. la 10 mii 

locuitori

Cifre abs. la 10 mii 

locuitori

1. Generală 94667 6651,2 91804 6407,2 -244,0

2. La maturi 86781 7598,4 81839 7109,2 -489,2

3. La copii 7886 2804,4 9965 3538,1 +733,7



Structura unor maladii mai frecvente înregistrate la 10 mii locuitori

(Prevalența I semestru a. 2022)

 În structura maladiilor înregistrate (prevalența) la 10 mii locuitori 

 pe I loc se clasează maladiile sistemului circulator cu 2159,8 cazuri

 II loc – bolile endocrine cu 821,7 cazuri.

 III loc – bolile sistemului respirator cu 765,9 cazuri

 Ponderea HTA din nr. populației mature constituie 23,8%.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față de 

2021Cifre abs. la 10 mii locuitori Cifre abs. la 10 mii locuitori

1. Bolile sistemului respirator 10215 717,7 10974 765,9

+48,2

2. Bolile sistemului circulator 30400 2135,9 30946 2159,8

+23,9

Inclusiv : HTA 9987 701,7 7661 534,7 -167

Boala ischemică însoțită de HTA 8657 608,2 10071 702,9

+94,7

BVC însoțită de HTA 7919 556,4 9702 677,1

+120,7

Total HTA 26563 1866,3 27434 1914,7

+48,4

% HTA din nr. total de populație matură 23,3 23,8

+0,5

Infarct miocardic acut 8 0,6 14 1,0

+0,4

3. Bolile tractului digestiv 5348 375,7 4702 328,2

-47,5

4. Bolile ochiului și anexelor sale 4912 345,1 3817 266,4

-78,7

5. Bolile sistemului genito-urinar 5488 385,6 4726 329,8

-55,8

6. Bolile endocrine 11722 823,8 11773 821,7 -2,1

Inclusiv : DZ 5010 352,0 4636 323,6 -28,4

Dintre care insuline dependent 1069 75,1 958 66,9

-8,2

Total maladii înregistrate 94667 6651,2 91804 6407,2 -244



Activitatea staționarului de zi

 Numărul de paturi generale. Au fost planificați pentru tratament 1056 

bolnavi, s-au tratat 957 bolnavi, ceea ce constituie 90,6%. 

 Eficiența tratamentului e satisfăcător: au fost vindecați 12,0%, ameliorare 

85,4, fără schimbări 2,6%.

Nr. Den                                                                                                                          

umirea

2021 2022 +/- 2022 față de 

2021

1. Numărul paturi desfăşurate 24 24

2. Numărul pacienţilor externaţi 994 957 1056-9,4% =90,6%

3. Numărul pacienţilor internaţi 1004 969

4. Rotaţia patului 41,4 39,9

5. Număril de zile-pat: 8812 8448

6. Durata medie de tratament:        8,9 8,8

7. Eficiența tratamentului 

(în %): Vindecați

10,3 12,0

Ameliorarea 87,0 85,4

Fără schimbări 2,7 2,6

Agravarea - -



Indicii activității la compartimentul obstetrical ginecologic

 În perioada de raportare s-au luat la evidență 640 gravide contra  710 de 

gravide în perioada respectivă anului 2021, ponderea gravidelor luate la 

evidență până la 12 săptămâni constituie 88,1% față de 86,6% din perioadei 

respectivă anului precedent, ponderea nașterilor în termen constituie 96,0%.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față de 2021

1. Nr. gravidelor luate la evidență în perioada de 

raportare

abs. 710 640 -70

2. Ponderea gravidelor luate la evidență până la 12 

săptămâni (%)

Ind. 86,6 88,1 +1,5

abs. 615 564 -51

3. Nr. gravidelor care au finalizat sarcina abs. 615 578 -37

4. Întreruperi de sarcină în termen 13-21 săpt. Ind. 0,2 0,3 +0,1

abs. 1 2 +1

5. Avorturi spontane Ind. 3,7 3,5 -0,2

abs. 23 20 -3

6. Ponderea nașterilor premature Ind. 2,4 3,8 +1,4

abs. 14 22 +8

1. Nr. total de nașteri abs. 582 552 -30

2. Nr. total de copii născuţi vii abs. 589 567 -22

3. Mortalitatea maternă abs. 1 - -1

4. Din nr. de nașteri: mort născuți Ind. 6,8 3,5 -3,3

abs. 3 2 -1

5.

Mortalitatea neonatală precoce Ind. 1,7 1,8 +0,1

abs. 1 1 -

6.

Mortalitatea perinatală Ind. 6,8 5,3 -1,5

abs. 4 3 -1



Morbiditatea prin tumori maligne

Incidența la (100 mii locuitori)

 O atenție sporită se acordă populației în depistarea precoce, evidența și tratamentul 
maladiilor canceroase.

 În perioada respectivă incidența maladiilor canceroase s-a majorat cu 27,9 cazuri la 100 
mii populație, ponderea pacienților depistați în grad avansat este în scădere cu 1,9% și 
constituie 23,8%.

 Prevalența maladiilor canceroase s-a majorat nesemnificativ cu 1,6 cazuri la 100 mii 
populație de la 1442,4 până la 1444,0 cazuri anului 2022.

 Maladiile canceroase sunt în continuă creștere, iată de ce nu trebuie să scadă vigilența 
lucrătorilor medicali în ce privește profilaxia și depistarea precoce acestor maladii.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 

față de 

2021

1. Incidența Ind. 98,4 126,3 +27,9

abs. 140 181 +41

Inclusiv depistați în grad avansat Ind. 25,7 23,8 -1,9

abs. 36 43 +7

Prevalența

2. Prevalența Ind. 1442,4 1444,0 +1,6

abs. 2053 2069 +16

Inclusiv copii abs. 8 8 -

3. Nr. bolnavilor cu indicația stupefiantelor abs. 52 31 -21

La finele perioadei de raportare abs. 19 13 -6



Morbiditatea prin HIV/SIDA

 De la an la an este în creștere morbiditatea prin infecția HIV/SIDA. Pentru 6 

luni anul 2022 se află în evidență 443 persoane, față de 438 în aceeași 

perioadă anului 2021. În primele 6 luni ale anului s-au luat la evidență 6 

persoane afectate cu această maladie, ceea ce constituie 4,2 contra 6,3 la 

100 mii populație.

 La moment se află la supraveghere 217 persoane contra 130 persoane 

anului 2021, dintre care cu statut SIDA – 90 persoane.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față de 2021

1. Cazuri înregistrate (cifra total acumulată) 438 443 +5

2. Incidența a. 2021 abs. 9 6 -3

Ind. 6,3 4,2 -2,1

Din ele raportate la CSP 6 6 -

3. Aflați la supraveghere

(în %)

abs. 130 217 +87

Ind. 30,0 49,0 +19,0
Incl.

a.2021
4 2 -2

4. Persoane cu statut de SIDA 83 90 +7
Incl.

a.2021
0 0 -

5. Tratament ARV-total 123 134 +11

% din numărul persoanelor aflate în supraveghere 94,6 61,8 -32,8

inclusiv din anul 2021 0 0 -

6. Plecați din teritoriu-total 82 44 -38

Inclusiv din a. 2021 - 2 +2



Morbiditatea prin tuberculoză Incidența la (100 mii locuitori)



 Incidenţa  prin tuberculoză în perioada 6 luni a a.2022 este 13 de bolnavi,  ( 9 ‰) , comparativ cu an.2021 este în 
descreștere cu 8 cazuri ( 2021 -21 cazuri) .

 CMF11 – 4 cazuri, 

 CMF 10—2 cazuri, 

 CCD – 7 cazuri,   

 CMF 12 - 0  cazuri. 

 Ponderea formelor bacilifere tuberculozei primar depistate s-au micșorat  şi  constituie 38,4 % în a.2022 contra 62 
% în a.2021.  Bolnavi cu  forme distructive pulmonare -4 (30%),  bolnavi  cu rezistenţa primara  la medicamente -2 ,  
cu HIV SIDA -1 ,  forme  avansate nu au fost  depistate .    

 Nu sunt înregistrate cazuri de îmbolnăvire la copii.

Nr. Denumirea 2021 2022 +/- 2022 față de 

2021

1. Incidența Ind. 14,8 9,1 -5,7

abs. 21 13 -8

2. Metoda depistării : sputa la BAAR abs. 13 5 -8

din ei BK+ abs. - - -

3. Stadii avansate (in %) Ind. 0 0 -

Cifre abs. 0 0 -

4. Copii 0-14 ani (in %) Ind. 7,1 - -7,1

Cifre abs. 2 - -2

5. Copii 15-18 ani Ind. - - -

Cifre abs. - - -

6. Prevalența Ind. 30,2 19,5 -10,7

abs. 43 28 -15

Total BK+ abs. 34 18 -16

Decedați total abs. 4 1 -3

Depistați p/m abs. - - -

7. Nr. populației înscrise pe listele medicilor de familie 142330 143282



 Metoda depistării tuberculozei - profilactic  s-au depistat 2 pacienți (15 %) ,   în a.2021- 34 ℅ .  Din  
grupa de risc  nu s-au  depistat nimeni.   Depistați prin adresare -11 bolnavi, din ei prin medicul de 
familie -3,    8 bolnavi au fost depistați  în  alte instituții medicale.  

 Recidive. Pe parcursul  tr.II 2022  nu au fost înregistrate cazuri de recidive  tuberculozei ( an.2021-
3 bolnav ).  

 Grupul de risc la maturi s-a micșorat cu 2% comparativ cu 6 luni an. 2021 ( 9085 pacienți) şi 
constituie 8887 persoane. S-au examinat 4408 persoane, ceea ce constituie 49,6%, din cei care  
necesitau examinare. Din  grupa de risc nu au fost depistate  cu tuberculoza  nici o persoana.  

 La copii grupa de risc a constituit 307, testați cu tuberculină -148 (48%).   Grupa de vigilenta la 
copii este - 2092 , din ei au avut simptome și s-au investigat cu tuberculina -1001 (47%). Nimeni nu 
au fost  depistat cu tuberculoza.

 Prevalenţa. La evidenţă sunt 28 bolnavi cu tuberculoza activă (19,5 %0), comparativ cu an.2021 s-a 
micșorat  contingent cu 5 bolnavi (11 %),   din ei  18 baciliferi (64% din bolnavi). Ponderea formelor 
rezistente s-a mărit nesemnificativ și în total  constituie 50% ,  anul  trecut  39%,  toţi bolnavii din 
categoria respectivă   sunt în tratament după Programul DOTS +  .

 În 19 focare locuiesc 18 copii şi 48 adulți. Din contact familial au fost investigaţi toţi ,  îmbolnăviri 
din focar nu au fost înregistrate.

 Tratamentului ambulator pe parcursul  II trimestru au  primit 45 de  bolnavi  ( inclusiv sate), care s-
au  tratat   în faza de continuare. După Programul DOTS clasic  sau tratat 35 bolnavi şi  după 
Programul DOTS plus  - 10 bolnavi.

 Eficacitatea  tratamentului:

1) Rata vindecării   pacienților  cu Forme sensibile constituie 100% - 18 vindecaţi din 18 bolnavi . 
Rata de succes bolnavilor MDR – 83 % ( 5 bolnavi vindecații din 6,  1 bolnav a decedat de tuberculoza)

2) Pierduţi din supraveghere (abandon) nu sunt.

 Mortalitatea în I trimestru a a.2022 – 1  bolnav la CCD Riscani, care a decedat de progresarea 
tuberculozei, până la 1 an de la depistare. Cazuri depistate post mortem nu sunt  înregistrate. 

 Ajutor material (stimulente) pacienţii cu TB activă au primit – 42 de bolnavi conform ordinului № 
99/52 A de la CNAM .



Examinările profilactice

Examinările profilactice ale populaţiei pe 6 luni 2022

Denumirea Necesitau  examinări Examinaţi %

Depistaţi suspecţi la maladie

A 1 2 3 4

Examinaţi la bolile aparatului circulator

Antropometria (masa corporală, înălţimea), aprecierea IMC (persoane 

peste 18 ani)  115117 62222

54,05

626

Măsurarea tensiunii arteriale (persoane peste 18 ani)  
115117 62698

54,46
480

Colesterolul seric (persoane cu vîrsta peste 40 ani)   
64621 29063

44,97
483

Examinaţi la diabet zaharat

Glicemia (persoane peste 40 ani şi din grupul de risc)
65416 31961

48,86
352

Examinaţi la tumori maligne

Examinarea pielii, cavităţii bucale  ganglionilor limfatici, glandei 

tiroide, glandelor mamare (persoane peste 18 ani )

115117 62222

54,05

197

Testul citologic Babeş-Papanicolau (femei de la 25 pînă la 61 ani)       
14251 5026

35,27
66

Colonoscopia (Grupurile de risc stabilite prin Standardul Naţional al 

Procedurilor Operaţionale privind Screening-ul cancerului colorectal, 

aprobat prin ord.MS nr.285 din 11.04.2017)

458 202

44,10

25

Hemoculttest (persoane  45-70 ani, daca test (+) - trimitere la 

colonoscopie)

23263 7225

31,06

93

Examinaţi la Infecţii Sexual Transmisibile

Reacţia de microprecipitare (RMP)  (grupul de risc)      
6661 1706

25,61
33

Examinaţi la glaucom

Tonometrie oculară (persoane peste 40 ani  )
32310 14686

45,45
75

Examinaţi la tuberculoză

Radiografia pulmonară standard 10121 4953 48,94 30

Examinarea sputei la BAAR 252 252 100,00 54



 Pentru 6 luni a.2022 total au fost programate  - 562704 de pacienți, au fost

supuși controlului- 50,2% din cei programați.

 Îndeplinirea planului examinărilor profilactice pentru I semestru anului 

2022, este satisfăcătoare și cuprinderea examinărilor constituie 50,2%  din 

planul semestrial (total planificate 562704 examinări, realizate în I semestru 

282216) și variază  de la 100% la Examinarea sputei la BAAR, 54,46% 

măsurarea tensiunii arteriale, 44,10% colonoscopia, 35,27% testul citologic 

Babeş-Papanicolau, 31,06% hemoculttest. După anularea stării excepționale la 

COVID-19, revenirea activității instituțiilor medicale spre normalitatea  

situația  la capitolul examinărilor preventive  se îmbunătățește treptat.



Indeplinirea planului naţional de imunizări.

 Planul Naţional de Imunizări pe I semestru anului 2022 total pe Asociaţie

este îndeplinit la nivel necesar planul de vaccinări numai la două tipuri de 

vaccini: Pneumococ 1  și ROR2. Îndeplinirea Planului pentru I semestru este

doar la 82,1%, ce este cu 10,5% mai puțin decît în anul precedent. Motivul de 

bază este legat de pandemie cu noul CORONAVIRUS-19, implicarea medicilor

de familie în acordarea asistenței medicale refugiaților,  migrația sporită a 

populației. 

 În structura pe subdiviziuni Planul Naţional de Imunizărilor pe I semestru 

este îndeplinit la mai multe tipuri de vaccinuri preponderent la CMF nr.11-

îndeplinire total vaccinări fiind   93,0%,  CMF nr.10 și CMF nr12 indeplinirea  

planului este mai mică decît pe AMT Rîșcani  – corespunzător este  de 76,4% și 

79,0% . La  CCD – total plan îndeplinit la 84,5% și este mai mare decît media 

pe AMT Rîșcani. Este necesar de menționat că toate subdiviziunile au activat 

în condiții egale.

 Mai detaliat informaţia despre imunizările programate, nivelul lor de 

îndeplinire şi în structura pe subdiviziuni este prezentată în tabela ce 

urmează.



Indeplinirea planului naţional de imunizări pe subdiviziuni 

Tabela
CCD CMF10 CMF11 CMF12 Total

I sem.  a. 2022

VPO1 Plan 221 232 149 130 732

Efect 221 204 133 126 684

% 100 87,9 89,3 97,0 93,4

VPO2 Plan 268 254 131 154 807

Efect 236 217 121 143 717

% 88,1 85,4 92,4 93,0 88,8

VPO3 Plan 318 291 133 179 921

Efect 230 198 95 140 663

% 72,3 68,0 71,4 78,0 72,0

VPI Plan 318 291 133 179 921

Efect 224 195 101 134 654

% 70,4 67,1 75,9 75,0 71,0

Rotavirus 1 Plan 185 189 95 101 570

Efect 173 150 95 98 516

% 93,5 79,4 100 97,0 90,5

Rotavirus 2 Plan 190 178 91 109 568

Efect 150 158 91 99 498

% 79,0 88,8 100 91,0 87,7

Penta 1 Plan 217 228 132 130 707

Efect 217 192 125 124 658

% 100 84,2 94,7 95,0 93,1

Penta 2 Plan 264 263 129 154 810

Efect 233 209 118 139 699

% 88,3 79,5 91,5 90,0 86,3

Penta 3 Plan 318 297 124 179 918

Efect 227 195 95 139 656

% 71,4 65,7 76,6 78,0 71,5

Pneumococ 1 Plan 227 218 144 130 719

Efect 219 204 138 130 691

% 96,5 93,6 95,8 100 96,1

Pneumococ 2 Plan 289 254 140 154 837

Efect 222 211 126 133 692

% 76,8 83,1 90,0 89,0 82,7

Pneumococ 3 Plan 264 281 102 125 772

Efect 187 188 102 86 563

% 70,8 66,9 100 69,0 72,9

ROR1 Plan 282 283 115 138 818

Efect 225 206 115 105 651

% 79,8 72,8 100 76,0 79,6

VPO4 Plan 240 253 117 154 764

Efect 213 213 104 135 665

% 88,8 84,2 88,9 88,0 87,0

VPI Plan 240 253 117 154 764

Efect 209 229 103 142 683

% 87,1 90,5 88,0 92,0 89,4

DTP4

Plan 230 261 118 154 763

Efect 197 210 104 145 656

% 85,7 80,5 88,1 94,0 86,0

VPO5 Plan 435 556 346 370 1707

Efect 398 430 346 247 1421

% 91,5 77,3 100 67,0 83,2

DT5 Plan 435 556 346 370 1707

Efect 392 428 346 247 1413

% 90,1 78,0 100 67,0 82,8

ROR2 Plan 41 237 5 91 374

Efect 41 237 5 91 374

% 100 100 100 100 100

Td-15 ani

Plan 315 481 263 304 1363

Efect 268 281 253 185 987

% 47,2 58,2 96,2 61,0 72,4

ROR3

Plan 315 481 263 304 1363

Efect 268 284 253 185 990

% 47,2 59,0 100 61,0 72,6

Total vaccinări pentru copii Plan 5571 6337 3193 3763 18864

Efect 4709 4839 2969 2973 15490

% 84,5 76,4 93,0 79,0 82,1



 Total în cifre absolute pe Asociaţie  pentru copii au fost programate – 18864 de 

vaccinuri, din ele au fost efectuate 15490 de vaccinuri, sau 82,1% comparativ cu anul 

precedent 92,6% , ce este cu 10,5% mai mult puțin decât în  anul 2021  pe perioada 

similară. Îndeplinirea planului de vaccinări în cadrul Campaniei Naţionale de imunizări  

pe subdiviziuni este prezentată în tabela ce urmează:

Tabela

 Acoperirea vaccinală a fetițelor cu vaccinul VPU este diferită: la CCD VPU1-

este îndeplinit la 65,2%; CMF nr10 la 82,9%, CMF nr11 -21,4% și la  CMF nr12-

cu 5,1%. Media pe Asociație fiind 33,8%. La VPU2 îndeplinirea este mai bună, 

cu media pe Asociație 88,3% - acest fapt se datorează responsabilității 

părinților care au acceptat deja VPU1 fetițelor. 

Total vaccinuri 

/Copii/

CCD CMF

nr.10

CMF

nr.11

CMF

nr.12

Total AMT

2022 20

21

Planificat 5571 6337 3193 3763

18864

18

27

0

Efectuat 4709

4839 2969 2973

15490

16

91

1

% indipl. 84,5 76,4 93,0 79,0
82,1

92,

6



Tabela

 Ca concluzie: este necesar ca capitolul vaccinării copiilor   se fie luat sub 

control permanent personal de către managerii şi şefii secţiilor medicină de 

familie din fiecare subdiviziune.

VPU 1 Plan 423 330 332 494 1579

Efect 276 162 71 25 534

% 65,2 49,1 21,4 5,1 33,8

VPU 2

Plan 38 123 11 8 180

Efect 38 102 11 8 159

% 100 82,9 100 100 88,3



 Vaccinarea angajaților IMSP AMT Rîșcani anti COVID-19 este o prioritate în prevenirea 

morbidității  cauzate de către acest agent patogen. 

Numărul lucrătorilor medicali vaccinați antiCOVID-19 AMT Rîșcani  în structura prin subdiviziuni 

este prezentată în tabela ce urmează

Tabela

 Cea mai bună pătura imună este la CMF nr12: doza 1 și  doza 2  realizat la 

100%, booster la 90,5%.   Cele mai mari rezerve sunt la CCD –doza 1-98,6%, 

doza 2-97,2% și booster realizat la 63,8%

IMSP nr. de angajați 

IMSP

nr. persoanelor vaccinate 

antiCOVID-19

% de acoperire 

vaccinală

Doza I Doza II Booster

CCD 144 142 140 92 I - 98,6%, II–97,2

Booster - 63,8%

CMF nr10 122 118 119 107 I, II - 97%, 

Booster – 88%

CMF nr11 102 100 100 90 I, II – 98% 

Booster - 88 %

CMF nr.12 85 85 85 77 I, II - 100%

Booster - 90,5%

Total AMT Rîșcani 453 445 444 366 I–98,2%, II-98%

Booster – 81%



Privind numărul maladiilor cu COVID-19, virus identificat   înregistrate la bolnavii

domiciliaţi în teritoriul de deservire IMSP AMT Rîșcani pe 6 luni 2022

 În total pentru perioada semestrului au fost înregistrate 8291 cazuri infecție 

COVID-19, inclusiv 642 copii, ceea ce constituie 22,8 cazuri la 1000 populație. 

Â

Denumirea capitolelor și a unor 

maladii

Cifru 

conform 

CIM-X

Adulţi (18 ani şi peste) Copii   0 - 17 ani  11 luni  29 zile             

TotalTotal    Incidența Total    Incidența

A B 1 2 3 4 5

COVID-19, virus 

identificat  U07.1

7649 664,4 642 22,8 8291



Privind testarea și tratamentul la domiciliu a pacienților cu forme ușoare a infecției COVID-19

 În tratament la domiciliu pe perioada I semestru începând cu 01.01.2022 au 

fost incluse 7534 persoane cu infecția SARS CoV-2. Din ei testați primar în

instituția - 4052 persoane infectate, în alte locuri - 3459. La finele 

semestrului din numărul total de persoane incluse în tratament s-au vindecat 

-7505. Persoane decedate total – 42, la domiciliu -1.

Nr. de persoane care au început

tratament la domiciliu cu suspecție

COVID – 19, forme ușoare

Număr persoane testate primar Persoane testate COVID pozitiv

Total

din ei:

Total

din ei:

Total

din ei se tratează la 

finele peroadei de 

raportare

în 

instituția 

AMP

alte 

locuri

la 

domiciliu

copii cu 

vîrsta de 

7-18 ani

gravide

categorii 

suplimentar

e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7534 29 7534 4052 3459 22 7534 535 23 6

Persoane cu COVID vindecate Persoane starea cărora   s-a agravat Persoane cu COVID decedate

Total

din ei:

Total

din ei:

Total

din ei:

copii cu vîrsta 

de 7-18 ani
gravide

copii cu 

vîrsta de 7-

18 ani

gravide

copii cu 

vîrsta de 7-

18 ani

gravide
la domiciliu 

(din rub 21)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

7505 534 23 66 1 1 42 - - 1



Numărul populației vaccinați antiCOVID-19 în cadrul IMSP AMT Râșcani total și în structura pe subdiviziuni 

 Pe parcursul perioadei de vaccinare anti Covid-19 au fost vaccinați în cadrul subdiviziunilor cu doza II 38786 de pacienți adulți, 
cu vaccinul Jonson au fost vaccinați 15620 de pacienți și 18407 de pacienți au fost vaccinați peste hotarele țării (cea mai mare
cota celor vaccinați în R. România). Rata vaccinării populației adulte constituie 63,3%. Cu Booster au fost vaccinați 14342 de 
pacienți sau 12,5 la suta.

 Concomitent au beneficiat de vaccinare anti-COVID-19  din contingentul  refugiaților total 21 de persoane.

Promovarea modului sănătos de viață

 În prevenirea diferitor maladii și mai des, bolilor infecțioase un rol esențial îl joacă educația pentru sănătate, promovarea
modului sănătos de viață și informarea populației.

 În acest scop lucrătorii medicali în I semestru anului curent au susținut:

 convorbiri – 36018

 prelegeri – 520

 seminare de instruire – 67

 s-au difuzat  emisiuni televizate – 4

 informații în resursele internet – 30

 acțiuni organizate in comunității – 2

 buletine sanitare - 70, inclusiv au fost organizate și petrecute zile mondiale, săptămâni și luni pe diferite teme de promovare a 
modului sănătos de viață.

 Prin aceste activități au fost instruiți circă 61692 de persoane

nr. IMSP nr. de 

angajați IMSP

nr. persoanelor vaccinate antiCOVID-19 % de acoperire 

vaccinală
Doza I Doza II Booster Alt loc (peste 

hotare)

CCD 36805 18190 17298 4875 4997 23187 (62,9)

CMF nr.10 31273 12959 7882 3432 5978 18937  (60,6%)

CMF nr.11 24338 10794 6929 3056 3449 14243 (58,5%)

CMF nr.12 22541 10559 6677 2979 3983 14542 (64,5%)

Total AMT Rîșcani 115117 52502

(15620 Jonson)

38786 14342 18407 72813(63,3%)



 Concluzii: 

 IMSP AMT Rişcani dispune de bază materială respectivă, resurse umane capabile să 
soluţioneze problemele de sănătate a populaţiei în cadrul asistenţei medicle primare şi 
specializate de ambulator. 

 Asistenţa medicală primară este considerată prioritară, eforturile colectivului sunt 
îndreptate la atingerea scopurilor stipulate în Progrmul Unic de asistenţă medicală în 
cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate, Programele Naţionale, documentele de 
directivă pe ramură.  

 Situatia demografica în sector poarta un caracter relativ stabil fiind una medie pe
republica, sporul natural menținîndu-se pozitiv (+0,3).

 Pe parcursul perioadei raportate, situatia epidemica la capitolul maladiilor social 
conditionate s-a menținut stabil fără agravare și stări excepționale (a crescut incidența
tumorilor maligne cu 27,9 la 100 mii populație cu scăderea ponderii cazurilor depistate
în grad avansat cu 1,9 la suta).

 Situația epidemilogica a tuberculozei în IMSP AMT Rișcani se menține încordata, 
necătînd la micșorarea incidenței cazurilor noi și ponderea redusă a formelor bacilifere
și distructive.

 Imunizarea copiilor rămâne la un nivel scăzut și constituie 82,1% (au fost efectuate 
15490 de vaccinuri din 18864 planificate).

 Imunizarea adulților cu vaccinul anti-COVID-19 a atins 63,3% . Ce ține de Booster rata 
cuprinderii este 12,5 la suta sau 20 la suta din cei vaccinați. Activitatea la acest capitol   
necesită depunerea efortului și în continuare.



PROPUNERI:

1. Diversificarea acțiunilor de promovare a modului sănătos de viață în rîndul populației din sector prin diverse 
metode, inclusiv on-line.

2. Fortificarea activităților în efectuarea examenului medical profilactic a populației, cu un accent sporit 
pentru persoane în vârsta aptă de muncă, în volumul prevăzut de actele normative în vigoare. 

3. Monitorizarea continuă referitor la respectarea integrală a prevederilor Protocoalelor Clinice Naționale, 
Instituționale și Standardelor medicale în acordarea asistenței medicale populației înscrise în lista medicilor 
de familie.

4. Implementarea instrumentelor de asigurare a calității serviciilor medicale în conformitate cu prevederile 
Ordinului MS al RM nr. 473 din 15.06.2017 «Cu privire la aprobarea Manualului calității pentru instituțiile 
medico-sanitare de asistență medicală primară».

5. Actualizarea periodică și controlului strict din partea șefilor de secție medicina de familie și a managerilor 
privind respectarea actelor normative cu privire la prescrierea medicamentelor compensate din FAOAM. 

6. Actualizarea permanentă a grupului cu risc sporit de îmbolnăvire prin tuberculoză și maladii netransmisibile 
cu impact major asupra populației, cu asigurarea examenului necesar.

7. Asigurarea unui control permanent a activităților ce țin de îndeplinirea Planului pe Imunizări în rândurile 
populației din sector.

8. Evaluarea comisională cu asigurarea monitorizării îndeplinirii indicatorilor de performanță în corespundere 
cu cerințele Regulamentului privind modul de validare a acestora.

9. Evaluarea periodică a lucrătorilor medicali privind respectarea legislației în conduita pacienților cu 
afecțiuni cronice, aflați în supravegherea medicului de familie. 

10. Sporirea nivelului de informare a populaţiei privind necesitatea și principiile AOAM, legislaţiei în vigoare, 
privind drepturile şi responsabilităţile pacientului, concomitent asigurînd protecţia şi drepturile lucrătorilor 
medicali.

11. Dirijarea activităților de profilaxie nespecifică, tratament și reabilitare a pacienților cu COVID-19, aflați în 
evidența medicului de familie, cu respectarea prevederilor PCN (ediția VII) și actelor normative și 
legislative la acest capitol.



Analiza activităţii economico- financiare a IMSP AMT Rîşcani pentru

semestrul I anul 2022

Bugetul consolidat pe Instituţie pentru semestrul I anul 2022 constituie 79011,7 mii 

lei, comparativ cu semestrul I anul 2021 - 79854,0   mii lei, (cu 842,3 mii lei mai putin, sau

1,1%). Cea mai mare parte constituie mijloacele financiare contractate cu CNAM - în

mărime de  68611,7 mii lei înregistrînd o crestere de 6,7% pentru semestrul I anul 2022, și

constitie 86,8% din total venituri, comparativ cu 64296,1 mii lei în pentru semestrul I anul

2021. Veniturile de la cont special  au fost realizate în mărime -1032,5 mii lei, cu 2,3 mii lei 

mai putin comparativ cu anul precedent ( constituind 1,3% din total venituri),  alocațiile

autorităților publice locale au constituit 4,0 mii lei, ajutoare umanitare - 1127,2 mii lei 

(constituind 1,4% din total), alocaţiile Ministerului Sănătăţii pentru Programele Naţionale -

8170,1 mii lei 1 (10,4%), alte venituri 66,2 mii lei (0,1% din total).

sem-ul 1 a.2021 

mii lei

sem-ul 1 a.2022 

mii lei

Abatere (2022-

2021)                         

+ major-rea, -

micșorarea venit-lor

mii lei

cresterea/ 

micșorarea 

veniturilor % 

ponderea

veniturilor din 

total 

Venitul anului curent, total 79854,0 79011,7 -842,3 -1,1% 100,0

Inclusiv:

CNAM 64296,1 68611,7 4315,6 6,7% 86,8

Buget APL 2930,8 4,0 -2926,8 -99,9% 0,0

Medicamente centralizate MS 6958,8 8170,1 1211,3 17,4% 10,4

Ajutor umanitar 4591,6 1127,2 -3464,4 -75,5% 1,4

Cont special 1034,8 1032,50 -2,3 -0,2% 1,3

Alte venituri 41,9 66,20 24,3 58,0% 0,1



sem-ul 1 a.2021 sem-ul 1 a.2022

79854,0

79011,7

64296,1

68611,7

2930,8
4,0

6958,8
8170,1

4591,6

1127,2

41,9

66,20

Venitul anului curent, total

Inclusiv:

CNAM

Buget APL

Medicamente centralizate MS

Ajutor umanitar

Alte venituri

Dinamica bugetului consolidat în cadrul IMSP AMT Râşcani, pentru 6 luni an. 2018-2022   (finanţat - mii lei)

2018 2019 2020 2021 2022

Finantat 39407,7 43350,6 49452,6 68261,7 69648,2

buget APL 0 1171,8 365,2 2930,8 4,0

C/special 1169,6 1076,0 705,8 1034,8 1032,5

CNAM 38238,1 41102,8 48381,6 64296,1 68611,7



Total cheletuieli reale ale Instituţiei pentru semestrul I anul 2022 au constituit 

70101,4 mii lei, cu excepția uzurii mijloacelor fixe. Cea mai mare parte ale 

cheltuielilor constituie cheltuieli de retribuire a muncii - 57,5%, alimentația 

pacienților Tbc - 0,2%, medicamente -16,7%, contribuţii de asigurării sociale de 

stat obligatorii -13,8%,    reparații curente -0,7%,  cheltuieli de regie (en. electrică, 

termică, apă, gaze) - 3,6%, alte cheltuieli -7,5%. Structura cheltuielilor este 

indicată în tabela de mai jos cu prezentarea grafică în diagramă.

a). Retribuirea muncii; 57,5%

fondul de bază al salariului; 
52,1%

indicatori de performanţă ; 
5,3%

b). Contribuţii de asigurării 
sociale de stat obligatorii; 13,8%

2. Alimentarea pacienţilor; 0,2%

3.  Medicamente și dispozitive 
medicale; 16,7%

4. Alte cheltuieli, total; 11,8%

Structura cheltuielilor semestrul I.2022 total Instituție



Indicii Suma Ponderea cheltuielilor %

II. CHELTUIELI, total 70 101,40 100,0%

1. Cheltuieli de personal 49 963,10 71,3%

a). Retribuirea muncii 40 292,80 57,5%

inclusiv:

fondul de bază al salariului 36 551,00 52,1%

indicatori de performanţă 3 741,80 5,3%

b). Contribuţii de asigurării sociale de stat obligatorii 9 670,30 13,8%

2. Alimentarea pacienţilor 125,70 0,2%

3.  Medicamente și dispozitive medicale 11 712,60 16,7%

4. Alte cheltuieli, total 8 300,00 11,8%

inclusiv:

Reparaţia curentă a mijloacelor fixe 515,90 0,7%

Perfecţionarea cadrelor                                                 289,00 0,4%

Combustibil – total 662,30 0,9%

din care: 0,0%

produse petroliere 109,70 0,2%

cărbune 0,00 0,0%

gaze 552,60 0,8%

alte 0,00 0,0%

Energie electrică 439,10 0,6%

Energie termică 1 373,40 2,0%

Apa şi canalizarea, salubritatea 176,70 0,3%

Deplasări în interes de serviciu 0,00

Alte cheltuieli, inclusiv: 3 829,50 5,5%

Inventar moale și echipament 400,70 0,6%

Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe 238,00 0,3%

Reparaţia capitală a mijloacelor fixe 0,00

Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți 

prestatori, inclusiv:
375,40 0,5%

informativ Amortiz./uzura imobilizarilor necorpor., mijl. fixe 1545,3



Salarizarea personalului - Cheltuielile destinate salarizării personalului

IMSP AMT Râşcani pentru semestrul 1 anul 2022 alcătuiesc 40292,8 mii lei, sau

cu 611,5 mii lei mai putin, comparativ cu semestrul 1 anul 2021 -40904,3 mii lei. 

Cheltuieli efective din contul mijloacelor CNAM – constituie 39814,7  mii lei ( 

98,8% din total ch-li salarizare), sau cu 536,1 mii lei mai putin, si cheltuieli din 

contul mijloacelor speciale ale instituţiei - 478,1 mii lei ( 1,2% din total ch-li 

salarizarean curent), care au înregistrat o scadere cu 75,4 mii lei.

Salariul mediu pe Instituţie în perioada de gestiune raportat la numărul mediu

de persoane fizice constiutie - 13351 lei pentru sem I an. 2022 comparativ cu 

13689 lei pentru sem. I anul 2021, sau cu 338 lei mai puțin (o micșorare cu 

2,47%). Cheltuieli pentru salarizare anul curent pe categorii de personal: pentru

categoria medici - salariul mediu constituie 17406 lei,  cu o descreștere de 4,4%; 

personal medical mediu - salariul mediu constituie 11798 lei, cu 2,5% mai puțin, 

personal medical inferior - salariul mediu constituie 7003 lei, cu 2,3% mai puțin; 

alt personal administrativ gospodaresc - salariul mediu constituie 12730 lei, cau o 

majorare de 13,6% datorită modificărilor de majorare a salariului de funcție pentru

categoria de personal adminstrativ gopodăresc conform HG 837/2016.



Salariul mediu pe categorii de personal raportat la persoane fizice 

anul 2020
Abaterea %                      

(2021/2020)
anul 2021

Abaterea %                       

(2022/2021)
anul 2022

total pe instituţie 8486 13689 97,5 13351

medici 10992 165,6 18207 95,6 17406

personal medical mediu 7575 159,7 12096 97,5 11798

personal medical inferior 4244 168,9 7166 97,7 7003

alt personal 8367 133,9 11207 113,6 12730
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Dinamica salariului mediu al medicilor şi asistentilor de familie

pentru semestrul I an. 2020-2022

anul 2020 anul 2021 anul 2022 abaterea %

medici de familie
13065 20955 19390 -7,5%

asistente de familie
8439 13113 12698 -3,2%
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cheltuieli reale perioada

01-06.2020

cheltuieli reale perioada 

6luni 2021

cheltuieli reale perioada 

5luni 2022

diferența ch-lor 2022-

2021

medicamente compensate 10 962 388,62 11 688 187,18 11 588 633,09 -99 554

medicamente psihotrope 490 852,00 373 124,51 324 751,25 -48 373

medicamente anticonvulsivante 256 819,51 304 628,89 313 732,00 9 103

medicamente compensate antidiabetice injectabile 1 160 628,79 986 076,65 905 982,67 -80 094

total 12 870 688,92 13 352 017,23 13 133 099,01
-218 918

Suma totală de prescriere de medicamente compensate în cadrul asigurărilor medicale

obligatorii pentru ianuarie -mai anul 2022 (5 luni) a IMSP AMT Rîşcani constituie

13133099,01  lei (77128 recete prescrise/  18741 beneficiari unici), media lunara pentru

6 luni 2021 constituie 2 225336 lei, si media lunară 5 luni an. 2022 - 2626619,8lei. 

Inclusiv cheltuieli pentru medicamente compensate anticonvulsivante au constituit -

313732 lei; preparate psihotrope - 324751,25 lei,  medicamente compensate

antidiabetice injectabile -insuline - 905982,67 lei, preparate pentru alte maladii -

11588633,09 lei. Preparate p/u tratamentul COVID 19 (maturi) au fost prescrise pentru

137 persoane în valoare de 23007,39 lei, si preparate p/u tratamentul COVID 19 -

beneficiari 46 copii - în valoare de 4241,07 lei. 



Concluzii: 

Descreșterea  cu 1,1% a bugetului consolidat pentru semestrul I 2022. 

Creșterea numărului populației înregistrate pe lista mediclui de familie cu 1157

persoane înregistrate în semestrul I.2022.. 143235-144392

Micșorarea salariului mediu pe instituție raportat la numărul mediu de persoane

fizice cu 2,5%.

Propuneri: 

Majorarea salariilor lunare de funcție pentru personalul instituției, luînd în 

considerare rata inflației și indicilor prețurilor de consum.

Alocarea mijloacelor financiare în anul 2023 de catre APL către IMSP AMT 

Rîșcani pentru executarea lucrărilor de reparații capitale a fațadei, amenajarea 

teritoriului, a căilor de acces în cadrul subdiviziunilor: CCD, CMF 10, CMF 11, 

CMF 12.


