
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL 
REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE 

ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ 

 

 

 

 O R D I N 
                                                                   mun.Chişinău 

                                   ______________  nr.________________ 
            

 
Privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 
cu privire la formarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan)  
şi gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate în 
sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală 
 

În conformitate cu aprobarea noului Regulament privind salarizarea angajaţilor 
din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016, Statutul 
şi Regulamentul instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală, 
 

O R D O N Ă M: 
 

1. Normele metodologice cu privire la formarea devizului de venituri şi 
cheltuieli (business-plan) şi gestionarea surselor financiare provenite din fondurile 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare 
publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate 
prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în 
Medicină nr.396/209-A din 27.05.2015, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1) în punctul 10 la litera d), sintagma “anexei nr.4*** (asistenţa medicală 
spitalicească)” se exclude; 

2) în punctul 11 la alineatul doi, după sintagma “mijloace financiare 
nerepartizate” se completează cu sintagma „şi nu au datorii înregistrate”; 

3) punctul 14 se modifică şi se expune în redacţie nouă: 
„14. Cota maximă admisibilă a cheltuielilor planificate pentru retribuirea 

muncii se va calcula în raport cu suma veniturilor, constituită din suma contractuală 
şi dobînda sporită la conturile băneşti, din care se va exlude: 

- suma cheltuielilor planificate pentru medicamente cu destinaţie specială, 
indicate separat în contractul încheiat cu CNAM; 

- suma cheltuielilor planificate pentru consumabile costisitoare indicate separat 
în contractul încheiat cu CNAM; 

- suma cheltuielilor planificate pentru alimentarea şi transportul bolnavilor cu 
tuberculoză caz nou şi readmis în condiţii ambulator; 
 - suma cheltuielilor planificate pentru transportul la hemodializă.”; 
 4) punctul 15 se exclude; 
 5) în punctul 18 sintagma „inclusiv a costului unei zile/pat” se exclude; 
 6)la punctul 19 în alineatul doi, sintagma ”(inclusiv medicamente costisitoare)” 
se substituie cu sintagma ”(inclusiv medicamente cu destinaţie specială)”; 



  
7) punctul 22 se modifică şi se expune în redacţie nouă: 

 „22. Cota minimă a cheltuielilor planificate/executate pentru investigaţiile 
paraclinice prestate de alţi prestatori efectuate la trimiterea medicului de familie, 
specificate în anexa nr.4 la Programul unic al AOAM, pentru centrele de sănătate de 
nivelul II (dislocate în sectorul rural) va constitui 5% dun suma contractuală, pentru 
centrele de sănătate de nivel I (raional) – 2,5%”, pentru IMSP republicane – 2,5%.”; 

8) punctul 23 se modifică şi se expune în redacţie nouă: 
 „23. Cota minimă a cheltuielilor planificate/executate pentru investigaţiile 
paraclinice prestate de alţi prestatori efectuate la trimiterea medicului specialist de 
profil, specificate în anexa nr.4 la Programul unic al AOAM, pentru IMSP raionale 
prestatoare de AMSA şi contractate după principiul “per capita” va constitui – 2,5% 
din suma contractuală şi pentru IMSP republicane – 3%.”; 

9) punctul 27 se exclude; 
10) punctul 33 se modifică şi se expune în redacţie nouă: 
„33. Darea de seamă despre Darea de seamă despre îndeplinirea devizului de 

venituri şi cheltuieli (business-plan) din mijloacele FAOAM se prezintă CNAM 
(agenţiei teritoriale), conform formularului 1-16/d, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Sănătăţii şi CNAM nr.205/94-A din 19 martie 2015 în termenii indicaţi în formular.”; 

11) după punctul 33 se întroduc trei puncte noi, 331, 332 şi 333, cu următorul 
cuprins: 

”331.Corectitudinea elaborării dării de seamă (formularul 1-16/d) se verifică 
prin aplicarea formulelor contabile. 

 332. Pentru verificarea stocurilor de la sfârşitul perioadei, reflectate în darea de 
seamă (formularul 1-16/d), se aplică următoarea formulă: stocul la începutul anului + 
cheltuielile de casă - cheltuielile efective + datoriile debitoare la începutul anului - 
datoriile creditoare la începutul anului - datoriile debitoare la sfârşitul anului + 
datoriile creditoare la sfârşitul anului..”; 

333. Corectarea datelor eronate din darea de seamă (formularul 1-16/d) se 
confirmă prin notă explicativă.”; 

12) Anexa nr.2 la Normele metodologice, se modifică şi se expune în redacţie 
nouă, conform anexei la prezentul Ordin. 

 
2. Prezentul ordin intră în vigoare la 01 septembrie 2016. 

 

3. Controlul asupra executării prezentului ordin ni-1 asumăm. 
 

 

         
      Ruxanda GLAVAN 
               Ministru 

 
Dmitrii PARFENTIEV 

Director general 
 



Anexa nr. 2

Tabel nr.1

Salariul de 

funcţie 

(conform 

noului 

regulament)

 Diferenţa de 

salariu

 Total salariul 

de funcţie

Majorarea 

salariului de 

funcţie pentru 

conducerea 

subdiviziunilor, 

din total salariu 

de funcţie

Sporuri pentru 

performanţe 

profesionale 

individuale în 

muncă pentru 

personalul de 

conducere, din 

total salariu de 

funcţie

Grad stiintific, 

Titlu onorific

Conditii 

nefavorabile de 

muncă
Alte sporuri

1

1 2 3(1+2) 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8)

Total, lunar

inclusiv:

Personal de conducere
2

Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

Tabel nr.2

Suplimente pentru orele de 

noapte

Numărul de 

unităţi (50%)

Numărul de 

unităţi (100%)

Numărul 

orelor de 

noapte

Numărul zilelor

Salariul de 

funcţie pe oră 

luat în calcul 

(50%)

Salariul de 

funcţie pe oră 

luat în calcul 

(100%)

Suma 

suplimentelor 

pe an (50%)

Suma 

suplimentelor 

pe an (100%)

Suma 

suplimentelor 

pe an

1 2 3 4 5 6 7 (1*3*4*5) 8 (2*3*4*6) 9 (7+8)

Total, anual

inclusiv:

Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

Tabel nr.3

Suplimente pentru orele de 

sărbători

Numărul de 

unităţi 

Numărul 

orelor de 

sărbătoare pe 

zi

Numărul 

zilelor

Salariul de 

funcţie pe oră

Suma 

suplimentelor 

pe an

1 2 3 4 5 (1*2*3*4)

Total, anual

inclusiv:

Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

Tabel nr.4

Supliment de plată pentru 

înlocuirea personalului 

temporar absent

Numărul de 

unităţi 

Numărul de 

ore efectiv 

lucrate

Salariul pe 

oră în mediu3

Supliment 

pentru orele 

lucrate

Suplimente 

pentru 

intensitatea în 

muncă

Supliment total

1 2 3 4 (1*2*3) 5 6(4+5)

Total, anual

inclusiv:

Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

Tabel nr.5

 pentru orele de 

noapte5

pentru orele de 

sărbători6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3+4+5+6+7+8+9)

Total, anual

inclusiv:

Personal de conducere

Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

4Se indică sumele totale din tabelul nr.1 îmulțite cu numărul lunilor pentru care este prezentat calculul fondului de retribuire a muncii
5
 Se indică sumele totale din tabelul nr.2

6
Se indică sumele totale din tabelul nr.3

7Se indică sumele totale din tabelul nr.4

La Normele metodologice

Calculul fondului de retribuire a muncii

Denumirea instituţiei________________________________

Tipul asistenţei medicale_____________________________

Numarul si data contractului/acordului aditional_______________________

Fondul de retribuire a muncii 

lunar

Sporuri

TOTAL

Salariul de funcţie

Numărul de 

funcţii ocupate 

la data 

întocmirii 

devizului

Fondul de 

retribuire a 

muncii anual 

conform 

tarifierei
4

Suplimente
Supliment de 

plată pentru 

înlocuirea 

personalului 

temporar absent
7

1
Conform pct. 22 şi 23 din Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în SAOAM”,  aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.837 din 

06.07.2016.

3
Se ia în calcul salariul de funcţie cu toate suplimentele conform capitolului VI

Alte plăţi 

băneşti 

(inclusiv  

indicatorii de 

performanţă)

Ajutor 

material 
Premii TOTAL

2
În rubrica „Personal de conducere” se  indică  personalul din anexa nr.3 la Regulamentul prenotat

Fondul de retribuire a muncii 

anual

Numărul de 

unităţi după 

state la data 

întocmirii 

devizului



Anexa nr. 2

Tabel nr.1

Grad stiintific, 

Titlu onorific

Conditii 

nefavorabile de 

munca, conditii de 

risc major pentru 

sanatate

Inalta eficacitate 

in munca*
Alte sporuri

1 2 3 4 5 6 7 8 9(1+2+3+4+5+6+7+8)

Total, lunar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

inclusiv:

Personal de conducere**

Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

Tabel nr.2

Suplimente pentru orele de 
noapte

Numărul de 

unităţi (50%)

Numărul de 

unităţi (100%)

Numărul 

orelor de 

noapte

Numărul 

zilelor

Salariul tarifar 

pe oră

Salariul tarifar pe 

oră luat în calcul 

(50%)

Salariul tarifar pe 

oră luat în calcul 

(100%)

Suma 

suplimentelor 

pe an (50%)

Suma 

suplimentelor pe 

an (100%)

Suma 

suplimentelor 

pe an

1 2 3 4 5 6 7 8 (1*3*4*6) 9 (2*3*4*7) 10 (8+9)

Total, anual 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

inclusiv:

Medici 0,00

Personal medical mediu 0,00

Personal medical inferior 0,00

Alt personal 0,00

Tabel nr.3

Suplimente pentru orele de 

sărbători
Numărul de 

unităţi 

Numărul orelor 

de sărbătoare 

pe zi

Numărul 

zilelor

Salariul mediu 

pe oră

Salariul pe oră 

luat în calcul

Suma 

suplimentelor pe 

an

1 2 3 4 5 6 (1*2*3*5)

Total, anual 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

inclusiv:
Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

Tabel nr.4

Remunerarea înlocuirii în 
timpul concediului

Numărul de 

unităţi 
Numărul de zile

Salariul mediu 

pe zi
Salariul total

1 2 3 4 (1*2*3)

Total, anual 0,0 0,0 0,0 0,0

inclusiv:
Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

Tabel nr.5

 pentru orele 

de noapte****

pentru orele de 

sărbători*****

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3+4+5+6+7+8+9)

Total, anual 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

inclusiv:

Personal de conducere**

Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

*Se indică inclusiv și sporul pentru complexitate și intensitatea muncii stabilite conducătorilor instituției

***Se indică sumele totale din tabelul nr.1 îmulțite cu numărul lunilor pentru care este prezentat calculul fondului de retribuire a muncii
**** Se indică sumele totale din tabelul nr.2

*****Se indică sumele totale din tabelul nr.3

******Se indică sumele totale din tabelul nr.4

Fondul de retribuire a 
muncii anual

Fondul de 

retribuire a 

muncii anual 

conform 

tarifierei***

Alte plăţi băneşti 

(inclusiv  

indicatorii de 

performanţă)

Ajutor 

material 
TOTAL

Salariul de 

funcţie

**În rubrica „Personal de conducere” se  indică  personalul din anexa nr.3 la „Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în 
SAOAM”,  aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.1593  din 29.12.2003, cu completările şi modificările ulterioare. 

SuplimenteNumărul de 

unităţi după 

state la data 

întocmirii 

devizului

Numărul de 

funcţii ocupate 

la data 

întocmirii 

devizului

Remunerarea 

înlocuirii în timpul 

concediului*****

*

Sporuri

TOTAL

Calculul fondului de retribuire a muncii

Denumirea instituţiei________________________________

La Normele metodologice

Premii

Tipul asistenţei medicale_____________________________

Numarul si data contractului/acordului aditional_______________________

Fondul de retribuire a 
muncii lunar

Majorarea 

salariului de 

funcţie pentru 

conducerea 

subdiviziunilor
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