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Activitatea economico- financiară 
anul 2018

• Contractarea  cu  CNAM a  IMSP AMT Centru,  
pentru  anul 2018  

• Populaţia contractată AMT Centru 107979

• Populaţia contractată CS Cricova 6222

• Populaţia contractată CS Vadul-lui-Vodă     4623           

• Populaţia contractată Cs Ciorescu                4134 



Tabela nr. 1
Suma contractată anul 2018            

(mii lei)

Per/capita  

anul 2018 /anul 2017

(lei)

Asistenţa medicală primară 37607,9 350,42 / 

349,92
Indicatori de performanţă 7876,2
Medici rezidenţi 1020,3
Asistenţa medicală specializată 12287,7 129,0 /  

125,44
Alimentaţia bolnavilor de tuberculoză 332,0
Traumatologia 1326,3
Investigaţii medicale de înaltă performanţă 537,3
Îngrijiri Medicale Comunitare 2076,0
total 63063,8



Procurările de utilaj  în anul 2018

tabel nr.5

Utiaj unităţi Suma (mii lei)

Ultrasonograf general 1 1255,0

Sistem radiologic digital 1 1687,7

Analizatoare biochimice 3 460,0

Aparat pentru vizualizarea venelor 4 182,8

Aparate pentru diatermie cu unde 
ultrascurte

2 180,4

Aparat magnitoterapie 1 42,0

Lampă cu fantă 1 71,9

Aparat fizio multitronic 2 46,8

Distilator 2 33,8

Platforme pentru ridicarea invalizilor 2 448,0

Tehnică de uz casnic 127,0

Tehnică informațională 50,6



Structura cheltuielilor  la  agenţi termoenergetici în 
valori naturale şi băneşti              Tabel nr. 10

Limita 

anul  2018

Cheltuieli  

reale

anul 2018

Cheltuieli  

reale

anul 2017

Abaterea cheltuieli 

(2017 îndepl/2016)

Energia electrică 

Kvt

Lei

575000

1373100

482695

1110200

472727

1125091

-92305 kvt (84%)

Energia termică   

G/c

lei

700

942480

609,56

820700

480,797

647345

-90,44 G/cal (87%)

Apa   

M3

lei

13000

381576

9470

279800

8848

261457

-3530 m3 (73%)



Analiza fondului de salariu  
anul 2018-2017

Salariul mediu lunar la persoană fizică în total (CNAM  şi s/plată) (tabel nr. 11)

Anul  2018 Anul  2017 % (2018/2017) 

TOTAL CNAM 6695 6181 + 514 lei , +8%

Inclusiv:

Medici de familie 10003 8566 + 1437 lei, +17 %

Medici specialişti 7821 7111 +710 lei + 10%

Asistente medicale 

de familie

7427 6623 + 804 lei, +12 %

Asistente medicale 

specialişti

6182 5761 + 421 lei  +7 %

C/special 9556 6338 +3218 lei,+ 50%

TOTAL 

CNAM+C/special

6888 6195 + 693 lei, +12%

Notă: Salariul mediu lunar este în creştere din contul indicatorilor de performanţă, a premiilor acordate pe 
parcursul anului și a sumelor acordate din serviciile medicale cu plată de 50%.



Fondul de salarizare anul 2018 tabel nr. 12

CNAM Suma 

CNAM 
(mii lei)

c/special Suma 

(mii lei)

TOTAL 
CNAM+c/special

Suma (mii lei)

% din total 
fond de 

salarizare

Salariu de funcţie 28251,8 3108,3 31360,1 75%

Indicatori 5370,5 0 5370,5 17% din salariu 
de funcție

Premii 3143,2 570,6 3713,8 9%

Ajutor material 912,6 220,1 1132,7 3%

TOTAL 37678,1 3899,0 41577,1

Premii şi ajutoare materiale acordate în anul 2018 față de anul 2017 

sunt în creștere cu  29%

anul 2017
Ajutor material 
Premii

1043,2
2099,3

101,1
514,4

1144,3
2613,7



Concluzie:
• Gestionarea veniturilor a fost corectă, adecvată.
• Asociaţia în  anul 2018 a lucrat satisfăcător.
• S-au obţinut venituri  totale mai mari decît în anul 2017 cu +  

4%, + 3594,6 mii lei .
• Asistenţa Medicală Primară, Specializată şi Serviciile de înaltă 

performanţă au fost finanţate la 100%.
• Remunerarea muncii din bugetul global este în creştere cu 

12%.
• Salariul mediu lunar  este în creştere cu +693 lei,+12%.
• Cheltuielile pentru agenţii termoenergetici sunt în limitele 

prognozate pe anul de gestiune, dar în creștere față de anul 
precedent.

• Centelor de Sănătate au fost acordate servicii medicale peste 
numărul planificat – CS Vadul-lui-Vodă, CS Cricova, CS 
Ciorescu. 

• Datorii nu sunt.



Volumul de lucru efectuat de sectorul 
medical primar

Nr. de vizite medicina de 
familie (în oficiu şi la 

domiciliu)

Din numărul total la o persoană

Asigurată Neasigurată

2018 2017 2018 2017 2018 2017

La 1 
pers

Abs. La 1 
pers

Abs. La 1 
pers

Abs. La 1 
pers

Abs. La 1 
pers

Abs. La 1 
pers

Abs.

3,1 331843 3,1 321818 4,1 321846 4,0 312550 0,4 9997 0,3 9264
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Datorită managementului adecvat a bugetului de timp şi menţinerii 
funcţiilor ocupate pe sectoarele medicilor de familie, media de vizite pe 
an la 1 persoană înregistrată pe listele medicilor de familie a rămas la 
nivelul anului precedent și constituie 3,1,.



Indicatorii principali demografici
Denumirea indicelui AMT 

Centru

2018

AMT 

Centru

2017

Inclusiv 

CCD

2018

Inclusiv 

CCD

2017

Inclusiv 

CMF 7 

2017

Inclusiv 

CMF 7 

2016

Natalitatea (nr. n.nascuti vii la 

1000 locuitori) 

11,3 ↓ 12,4 12,5 13,8 9,9 ↓ 10,9

Mortalitaea generală 6,6 ↑ 6,2 5,8 ↑ 4,9 7,3 ↑ 7,5

Sporul natural 4,7 ↓ 6,2 6,7 8,9 2,6 ↓ 3,4

Mortalitatea infantilă 4,9 ↓ 6,9 7,0 4,8 2,0 11,0

Mortalitatea perinatală 4,9 ↓ 5,4 7,0 5,3 2,0 5,5

Mortalit. copiilor până la 5 a. 4,9 ↓ 6,9 7,0 ↑ 4,8 2,0 ↓ 11.0

Mortalitatea persoanlor în vărsta

apătă de muncă (%) 

17,8 ↓ 21,1 17,0 ↓ 22,9 18,8 20,4

Mortalitatea v.a. muncă la 

domiciliu (%) 

48,8 ↑ 47,1 41,1 ↓ 54,1 54,9 ↑ 41,6

Invaliditatea primară abs / la 

1000 populaţie

173/2,0 ↓ 180/2,1

Indicatorii se caracterizează prin micșorarea de natalității, majorarea neesențială 

a mortalității  și respectiv sporul natural pozitiv, dar mai mic comparativ cu 2017.
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Dinamica morbidităţii generale la adulți și copii

Indicii morbidităţii la adulţi

2018 2017 2016

Incidenta (abs.) 39144 36739 35487

Indic. incidentei morbiditatii (la 1000) 459,2 ↑ 431,0 428,7

Prevalenta (abs.) 92874 84254 79516

Ind. prevalentei morbiditatii (la 1000) 1089,6 ↑ 988,5 960,5

Indicii morbidităţii la copii

Incidenta (abs.) 20398 20037 19682

Indicii incidentei morbiditatii 1017,2 ↑ 999,2 1026,1

Prevalenţa (abs.) 25674 24987 24021

Indicii prevalentei morbiditaţii 1280,3 ↑ 1246,1 1252,3

Tabela 19

Indicele incidenței și prevalenței morbidității este în creștere 

și la adulți și la copii.



Structura morbidităţii înregistrate
maturi copii

Total inregistrati 92874 % din total loc 25674 % din total loc

infectioase 2090 2,3 894 3,5

tumori 1280 1,4 107 0,4

singelui boli 283 0,3 445 1,7

endocrine 10467 11,3 III 381 1,5

mentale 88 0,1 7 0,03

sisem nervos 4466 4,8 904 3,5

ochiului 10228 11,0 IV 1348 5,3 III

urechiului 2626 2,8 1158 4,5 V

cardiovasculare 22475 24,2 I 101 0,4

aparat respirator 11691 12,6 II 13885 54,1 I

digestiv 4701 5,1 1598 6,2 II

pielea tesut subcutanat 847 0,9 742 2,9

osteo-articular 6891 7,4 1031 4,0

genito-urinar 9469 10,2 V 1187 4,6 IV
12

Corespunde structurii anilor precedenți



Morbiditatea prin unele maladii cronice necontagioase

inregistrată cu sporirea cazurilor de incidenţă a  diabetului zaharat ,micșorarea b. 

cerebrovasculare.

2018 2017

Abs. indice Abs. indice

Incid. Prev. Incid. Prev. Incid. Prev. Incid. Prev.

1Cardiopatii ischemice cronice ↓ 117 1420 ↑ 13,4 162,9 127 1338 14,9 157,0

2Boli hipertensive ↓ 1191 15471 ↓136,6 1774,6 1320 17775 159,5 2147,2

3Boli cerebro vasculare ↓ 715 2974 82,0 341,1 747 2598 87,6 304,8

4
Boli cronice obstructive. 
Bronşite obstructive

↓ 99 708 ↑ 11,4 81,2 119 582 14,0 68,3

5Astmul ↑ 21 200 2,4 22,9 10 164 1,2 19,2

6Diabet zaharat ↑ 329 3120 ↑ 37,7 357,9 312 2840 36,6 333,2

7Obezitatea ↑ 456 2276 ↓ 52,3 261,1 433 2450 50,8 287,4

8Hepatite cronice nevirale ↑ 25 190 2,9 21,8 19 180 2,2 21,1

9Leziuni traumatice ↑ 3139 3139 ↑360,1 360,1 801 801 94,0 94,0

10
Tulburări mentale şi de 

comportament
↑ 32 88 ↑ 3,7 10,1 29 70 3,4 8,2

11Anemii ferodificitare ↓ 159 283 ↓ 18,2 32,5 204 344 23,9 40,413



PROGRAM NAŢIONAL

de prevenire şi control al bolilor cardiovasculare

pentru anii 2014-2020
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Obiectiv / Acțiuni /Impact realizat Nota
Obiectivul specific 1. Reducerea riscului de apariţie a 
bolilor cardiovasculare şi sporirea ratei de depistare
precoce a acestora.
Implementarea modelului unic de evaluare a riscului
cardiovascular individual prin utilizarea diagramei de risc
HeartSCORE pentru ţările europene cu risc
cardiovascular înalt de la 80% pînă la 100% persoane
înregistrate pe listele medicilor de familie 95%

Conform ponderii scriningului 
tensiunii arteriale si colesterolului 

Creşterea ratei de depistare precoce şi evidenţă a 
hipertensiunii arteriale la populaţia adultă pînă la 30% 
către anul 2020. 21,0%Conform listelor de capitație

Atingerea ţintei tensiunii arteriale sub tratament la 50% 
pacienţi; 44,2%

Conform indicatorului de 
performanâa în AMP

Creşterea ratei de depistare şi tratament a 
dislipidemiilor la populaţia adultă pînă la 15% către anul
2020 2,1%

Conform morbidității înregistrare
de medicii de familie si este in 
disproporție cu gradul de 
cuprindere cu testarea
colesterolului la 95% la 
persoanele cu vărstă peste 40 ani



Programului naţional de prevenire și control
al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021
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Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea măsurilor de prevenire secundară a

diabetului zaharat prin diagnosticarea precoce a complicațiilor cronice, stoparea

progresiei acestora prin tratament adecvat și oferirea metodelor de reabilitare

Acțiuni realizat Nota
2.2.2. Screeningul diabetului zaharat, testul oral de 
toleranță la glucoză (TOTG) la minimum 80% dintre
persoanele cu risc înalt, pînă în 2021

94,40%
Scrining-ul glicemiei bazale

3.1.1. Aprecierea  anuală a hemoglobinei glicozilate la 
70% din populație 57,50%

Realizat ca indicator de 
performanța în AMP, valoarea 
țintei anuale 45%

3.1.2.Testarea hemoglobinei glicozilate la 70% dintre 
pacienții cu diabet zaharat tratați cu insulină minimum de 
2 ori pe an 49,70%

Realizat ca indicator de 
performanța în AMP, valoarea 
țintei anuale 45%

3.1.3.Determinarea anuală a   LDL-colesterolului
(lipoproteide cu densitate joasă) la 70% din populația cu 
diabet zaharat 96,60%

Raportat conform datelor
medicinii de familie

3.1.4. Efectuarea  anuală a screeningului nefropatiei la 
70% din populația cu diabet zaharat 99,80%

Raportat conform datelor
medicinii de familie

3.1.5. Efectuarea  anuală a screeningului retinopatiei la 
50% din populația cu diabet zaharat 100,00%

Raportat conform datelor
medicinii de familie



Programul teritorial de control al 
tuberculozei aa.2016-2020, realizate 4 obiective din 6

anii 2016 2017 2018

obiectivul Ţinta Realiz. Ţinta Realiz. Ţinta Realiz.

I Rata de confirmare

bacteriologica a cazurilor de 

tb pulmonara (%):

>70 55 85 37 80 69,2

II. 1 Rata de succes a 

tratamentului CN tb

pulmonara bacteriologic 

confirmata (%):

II.2 Rata de succes a 

tratamentului caz nou tb

MDR (%):

6.5% <3% >80 89 >85 88

>72 62.5 >73 87.5 >74 53



Programul teritorial de control al 
tuberculozei aa.2016-2020
anii 2016 2017 2018

obiectivul Ţinta Realiz. Ţinta Realiz. Ţinta
Rea-

liz.

III Asigurarea controlului eficient al 

coinfectiei TB/HIV: <7% 5,3% <6,5% 5.7 <6% 5,7

IV Mentinere unei rate de vaccinare

BCG catre varsta de 12 luni de cel

putin 95%

95% 97.8 95% 97% 95% 97

V Ponderea pacientilot cu Tb 

asistati cu suport motivational pe

perioada tratamentului

>90% 98% >90% 98% >90% 97



PN de control al cancerului pentru anii 
2016-2025 

obiectivul
Ţinta 

programului
Realizat 

2018
valoarea a. 

2018
valoarea a. 

2017
nota

Obiectivul specific 1. 
Reducerea cu 10% pînă în anul 
2025 a incidenţei prin cancer

Reducerea cu 
10%

-13% 125 145,3

Valoarea 
indecelui 
incidenței 
la 100000 
populație

Obiectivul specific 2. Sporirea 
ratei de depistare precoce a 
cancerului  cervical, colorectal 
și mamar

sporirea +0,09% 60,34% 60,25%

ponderea 
cazurilor 
depistate in 
stadiul I și II

Obiectivul specific 3. 
Asigurarea accesului  a cel 
puţin 80% dintre pacienţii cu 
cancer la servicii calitative de 
diagnostic, tratament şi 
îngrijire continuă pînă în anul 
2025

80%

indicator 
complex, 

se referă  și 
laalte 

nivele ale 
sistemului 

asigurat 
acces la 
servicii 

diagnostice 
de 

laborator, 
radiologie, 
examinări 
scrining

asigurat 
acces la 
servicii 

diagnostice 
de 

laborator, 
radiologie, 
examinări 
scrining



PN de control al cancerului 
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Obiectivul specific 4.
Dezvoltarea serviciilor
paliative şi a celor de
reabilitare şi
asigurarea accesului la
aceste servicii

1) ponderea persoanelor cu cancer
beneficiare de servicii paliative din
numărul celor care necesită, %
(municipii/raioane);

Servicii paliative au fost oferite
de alți prestatori
(Angelus/Moldova)

2) nivelul de asigurare cu dispozitive
specializate în îngrijirile paliative, %;

Dispozitive de îngrijir paliative au 
fost procurate centralizat, 
distribuite prin IMSP IO

3) nivelul de asigurare cu
medicamente esenţiale pentru
dureri, %;

Pe deplin a fost asigurat 
sortimentul medicamentelor 
pentru controlul durerii 

4) nivelul de asigurare cu personal
medical (medici/asistente), %;

Nivelul asigurării cu medici / 
asistente medicale de familie a 
fost la nivel maxim

5) mecanismul de cooperare în
domeniul îngrijirilor paliative între
instituţiile medicale, societatea civilă
şi serviciile de asistenţă socială
implementat, % raioane.

Ține de prestatorii de servicii de
îngrijiri paliative



Situaţia epidemiologică
• Situaţia epidemiologică a fost stabilă, fără erupţii îm grup, cu sporiri sezoniere prin maladii acute ale 

căilor respiratorii superioare . Nu au fost observate majorări semnificative peste pragul epidemiologic 
cauzate de gripa sezonieră,   

• La fel nu s-au înregistrat cazuri de maladii convenţionale. 
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În anul 2018 a fost înregistrate cu majorare nivelul morbidităţii prin BDA. 
Sporirea indicatorului de prevalenţă cu hepatita cronică virală a fost înregistrată 
din cauza revenirii pacienţilor pentru tratament antiviral 

* Indicatorii calculaţi la 100000 populaţie

Adulţi Copii

Denumirea grup de maladii 2018 2017 2018 2017

abs indice* abs indice* abs indice* abs indice*

Total BDA bacteriene 184 208,1 149 175,4 509 2447,1 495 2468,5

Total BDA  199 225,1 160 188,4 561 2697,1 569 2137,5

Total hepatite virale acute 5 5,7 8 9,4 4 19,9

Hepatite cronice virale  22 24,9 20 23,5 - -

Gripa 16 18,1 14 16,5 54 259,6 17 84,8

IRA



Tratamentul pacienților cu hepatite 
cronice și ciroze virale

• Au fost pregătite pentru evaluare în Comisia de 
selectare 830 dosare;

• Au fost tratați 567, - 68%

• 201 Pacienți cu HVC cronică + ciroze la finizarea 
tratamentului -24%

• 91 pacienți  cu HVB cronică sunt în tratamet

• 37 bolnavi cu HVD cronică sunt în tratamet

 14 bolnavi cu ciroză hepatică virală

 12bolnavi cu coinfecţii cu HVC/HIV

21



Prestări servicii paraclinice 2016-2018
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Serviciile diagnostice au fost oferite cu micșorarea numărului. În laborator, datorita 

fortificării echipamentului diagnostic prin extinderea sistemelor semiautomate şi 

automate, a fost  sporită acesibilitatea. Asigurat control intern şi extern al calităţii

Subdiviziuni 2018 devieri de 

la 

norma,% 

2017 devieri de 

la 

norma,% 

2016 devieri de 

la 

norma,% 

Lab. clinic 635737 ↓ 12,5 685500 11,0 685780 11,1
Lab clinic nr. teste la 1 pacient 4,2 4,1 4,3
Lab. biochimic 421375 15,0 406557 14,5 380470 14,6
Lab bioc. nr. teste la 1 pacient 7,7 7,2 7,6
Lab. imunologic 63673 11,2 68632 14,3 63808 11,8
Lab imun. nr. teste la 1 pacient 3,0 3,1 3,0
Lab. citologic 10669 30,4 16069 29,8 20828 23,2
Total laborator 1131454 17,3 1176758 17,4 1150886 15,2

Radiologie 37411 ↑ 63,0 31248 61,0 29356 62,0 ↑
LDS, ecografie 22185 83,0 21854 88,0 24223 87,0 ↑
LDS, diagn funct cu ECG 31949 38,0 34291 43,0 31281 53,0
LDS, diagn funct. fara ECG 7168 53,0 2032 52,0 2739 -
LDS endoscopia 1509 ↑ 98,0 1479 97,0 1744 89,0



Examinări profilactice
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Denumirea Necesitau 

examinări

Exam

inaţi

% 

examină

rilor

Antropometria (masa corporală, înălţimea), aprecierea IMC 

(persoane peste 18 ani)  

87179 84554 97,0

Măsurarea tensiunii arteriale (persoane peste 18 ani)  

87179 84554 97,0

Colesterolul total (persoane cu vîrsta peste 40 ani)   

36844 35002 95,0

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

43783 43512 99,4

Examinarea pielii, cavităţii bucale  ganglionilor limfatici, glandei 

tiroide, glandelor mamare (persoane peste 18 ani )

87179 83692 96,0

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

şi din grupul de risc)       
11398 9802 86,0



Examinări profilactice
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Denumirea Necesitau 

examinări
Examinaţi

% 

examinări

lor

Reacţia de microprecipitare (RMP)  (grupul de risc conform 

Ghidului național de conduită a Infecțiilor cu transmitere 

sexuală)     7653 6826 89,2

Tonometrie oculară (persoane peste 40 ani  ) 18422 16947 92,0

Radiografia pulmonară standard (convenţională sau digitală)

(persoane din grupul de risc şi  cele din grupurile  

periclitante  stabilite prin ordinul nr. 1080 din 13.10.2014 şi 

nr. 1491 dim 29.12.2014)          11401 10629 93,2

Examinarea sputei la BAAR* (la pacienți  simptomatici  cu 

maladii ale aparatului respirator) 1216 636 52,3

Colonoscopia 
353 238 67,4

Hemoculttest (persoane 45-70 ani), dacă test “+”trimitere la 

colonoscopie 16696 11948 71,6



Concluzii

1. Sarcinile de bază au fost realizate de colectivul AMT 
Centru la nivel satisfăcător. 

2. Indicatorii demografici şi de sănătate publică sunt 
stabil buni, cu tendinţă spre îmbunătăţire.

3. Pregătirea  profesională continuă a personalului 
medical şi volumul serviciilor prestate în creştere, 
fortificarea bazei tehnico-medicale cu implementarea  
tehnologiilor noi a servit drept bază pentru asigurarea 
accesului populaţiei la servicii medicale cu sporirea 
calităţii acestor servicii.

4. Executarea obiectivelor Programelor Naţionale este la 
nivel satisfăcător cu unele rezerve.
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Obiective pentru anul 2019

• Fortificarea mecanismului de dirijare a instituţiei

• Asigurarea managementului eficient a resurselor
umane

• Atragerea investiţiilor capitale şi curente în scopul
menţinerii şi eficientizării infrastructurii

• Fortificarea finanțării instituţiei

• Asigurarea accesibilităţii la serviciile medicale

• Asigurarea calităţii serviciilor medicale prestate

• Reducerea poverii maladiilor nontransmisibile
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Obiective pentru anul 2019
• Asigurarea proceselor, resurselor și mobilizarea 

personalului medical în scopul prestării 
serviciilor medicale calitative și inofensive 
pentru pacienți.

• Asigurarea corespunderii proceselor cu 
standardele de  evaluare și acreditare al Agenției 
Naționale Sănătății Publice .

• Sporirea gradului de încredere a beneficiarilor 
de servicii față de personalul medical.

• Asigurarea adaptării ofertei de servicii medicale 
la condițiile reformelor lansate.
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• Instruirea personalului medical în aspectul respectării 
standardelor medicale și comunicării eficiente cu 
pacienți.

• Asigurarea realizării obiectivelor programelor naționale.

• Asigurarea eficienței și eficacității utilizării resurselor 
disponibile în contextul respectării standardelor 
medicale și gestionării proceselor de administrare.

• Asigurarea conlucrării trans disciplinare cu serviciile 
asistența socială și de protecție a drepturilor copiilor, 
persoanelor cu dizabilități.

• Respectarea condițiilor contractuale cu CNAM
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