
Computer
Dreptunghi



Anexa nr. 1 

la decizia nr. 23.14. din 21.03.2019 

 

STATELE DE PERSONAL PENTRU  ANUL 2019 

          Î.M.  Centrul   Stomatologic  Raional Criuleni, c. f. 1013600040263 

Din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 

Nr. Codul 

ocupației 

Denumirea  subdiviziunei   și funcției Unități 

 

 Personal de conducere  

1  112076 Șef 0.5 

  Total : 0.5 

                        Medici   

1 226102 Medic  stomatolog   Criuleni  2.5 

2 226102 Medic  stomatolog   Mașcăuți 0.5 

3 226102 Medic  stomatolog   Bălăbănești 0.5 

4 226102 Medic  stomatolog   Măgdăcești  0.5 

5 226102 Medic  stomatolog   Dubăsarii Vechi  0.5 

  Total : 4.5 

  Personal  medical  mediu  

1 322101 Asistent medical stomatologie  Criuleni  1.5 

2 322101 Asistent medical stomatologie  Mașcăuți  0.25 

3 322101 Asistant medical stomotologie Bălăbănești 0.25 

4 322101 Asistant medical stomotologie Măgdăcești 0.25 

5 322101 As. medical stomotologie Dubăsarii-Vechi 0.25 

6 322101 Asistent medical superior 0.25 

  Total : 2.75 

  Personal inferior  

1 532104 Infermieră   Criuleni 1.5 

  Total: 1.5 

                           Alt personal  

1 333304 Specialist serviciu personal 0.25 

2 334401 Registrator medical 0.75 

3 241103 Contabil-șef 0.5 

4 263107 Economist 0.5 

  Total 2.00 

  În total  11.25 

 

STATELE DE PERSONAL PENTRU  ANUL 2019 

           Î.M. Centrul   Stomatologic  Raional Criuleni ,c. f. 1013600040263 

Din mijloacele serviciului cu plată de asistență medicală 

Nr. Codul 

Ocupației 

Denumirea  subdiviziunei   și funcției Unități 

                                      Personal de conducere  

1 112076 Șef 0.5 

  Total: 0.5 

                     Medici  

1 226102 Medic  stomatolog   Criuleni  4.5 

2 226102 Medic  stomatolog   Mașcăuți 0.5 

3 226102 Medic  stomatolog   Măgdăcești  0.5 

4 226102 Medic  stomatolog   Dubăsarii Vechi  0.5 

5 226102 Medic  stomatolog   Bălăbănești 0.5 



  Total : 6.5 

 Personal  medical  mediu  

1 322101 Asistentă medicală stomatologie  Criuleni 1.0 

2 325101 Tehnicieni  dentari  Criuleni 3.0 

3 322101 Asistent  medical stomatologie Bălăbănești 0.5 

  Total: 4.5 

 Personal inferior  

1 532104 Infermieră   Criuleni  1.5 

2 532104 Infermieră   Măgdăcești  0.25 

3 532104 Infermieră    Dubăsarii Vechi  0.25 

 Total  2.0 

 Alt personal  

1 241103 Contabil-șef 0.5 

2 421102 Casier  0.5 

3 214107 Inginer  0.1 

  Total  1.1 

  În total  14.35 

 

 

Șef  î.M. CSR Criuleni                                                        Șerbu Aliona 

Contabil-șef                                                                         Solodcenco Cristina 

 



Anexa nr. 2 

deciziei nr. 23.14 din 21.03.2019 

 

Analiza lucrului ÎM Centrul Stomatologic Raional Criuleni pentru a. 2018 

 

Centrul Stomatologic Raional Criuleni prestează servicii de tratament, chirurgie 

stomatologică și protezare dentară caracteristic pentru nivelul instituției și se încadrează în normele 

și standardele naționale de a activa și acorda servicii stomatologice calitative. 

Deservim populația întregului raion și deoarece suntem vecini cu r. Dubăsari mai deservim 

și cetățeni din r. Dubăsari-72000 locuitori. Numărul persoanelor asigurate constituie 43316. 

La moment activează 3 cabinete stomatologice în satele Dubăsarii-Vechi, Bălăbănești, 

Măgdăcești, care sunt amplasate în incinta Centrelor de Sănătate și ÎM „Centrul Stomatologic 

Raional Criuleni”, unde activează 9 medici-stomatologi, 3 tehnicieni dentari, 3 asistente medicale și 

personal auxiliar. Filiala Mașcăuti a fost sistată activitatea în luna martie, când s-a eliberat medicul 

și a plecat în România. Majoritatea personalului posedă categorie de calificare. Avem angajate 2 

asistente medicale ca tineri specialiști, 2 asistente se află în concediu de maternitate și din nou am 

rămas fără asistente medicale. La moment avem nevoie de acoperire cu asistență stomatologică în 

direcția satelor Hîrtopul-Mare, Zăicana, Hrușova și Mășcăuți, dar nici cabinete amenajate nu avem. 

În anul 2018 activitatea ÎM „CSR Criuleni” a fost orientată spre îmbunătățirea condițiilor de 

muncă a angajaților, modernizarea bazei tehnico-materiale, organizarea condițiilor și serviciilor 

medicale atractive pentru pacienți și perfecționarea cadrelor medicale.   

În acest context :  

- S-au perfecționat 4 medici,1 tehnician dentar,1 asistentă medicală; 

- A fost reparat capital blocul sanitar la et. V în policlinică cu suportul financiar al Consiliului 

raional (Fondatorului); 

- A fost reparat cosmetic camera de relaxare pentru personal și s-a mobilat; 

- Au fost procurate 2 sterilizatoare noi; la Criuleni și Măgdăcești; 

- S-au procurat 2 unitori dentare noi, din care unul finanțat de către Fondator. 

Referitor la lucrul de bază:        

În anul 2018 s-au efectuat 17812 vizite sau cu 846 vizite mai mult ca în anul 2017, dintre ele la 

copii 10686 sau cu 1888 vizite mai mult decât în anul 2017. Examenul profilactic la copii constituie 

9252 vizite, adică 80% din vizitele copiilor la stomatolog. Au fost examinați majoritatea copiilor 

din școlile raionului și parțial s-au examinat copiii preșcolari din raion. Conform programului 

național se examinează copiii la 3 luni, 1an, 3ani, 7 ani, 11ani, 15ani, 17 ani. Necesitatea asanării 

copiilor constituie 43.98%. S-au sanat 1366 copii sau 39.7%. Acest indice rămâne mic pe motiv că, 

asanarea copiilor se efectuează în cabinet stomatologic și cu acordul părinților, deoarece vizita 

copilului la medic rămâne la discreția părintelui. Ponderea vizitelor la persoanele asigurate din 

numărul total de vizite constituie 73% in comparație cu 2017, 67%. Au fost tratați 4519 dinți și 

extrași 3100 dinți. S-au tratat ortopedic 181 pacienți. Am colaborat cu Asociația Cernobîl, unde au 

fost contractați  29978 lei pentru tratamentul stomatologic al participanților avariei de la Cernobîl și 

s-au valorificat toți banii. 

Indicii cantitativi și calitativi pentru anii 2017-2018 

N/o Denumirea  2018 2017 

1 
Numărul de vizite  17812 16670 

2 
Din ele la copii 10686 8798 

3 
Numărul de examene profilactice 11321 9574 

4 
Din ele la copii 9252 7680 

5 Ponderea examenelor profilactice din numărul total 

de vizite 63,55% 57,43% 



6 
Din ei la copii 55,73% 46% 

7 
Necesitatea  în sanare din examenul profilactic  5028-44,4% 4021-42% 

8 
Din ei la copii 4069-35,9% 3340-43% 

9 
Sanați total 2869 2899 

10 
Din ei copii 1366 1327 

11 
Ponderea sanaţilor din primari 21,34% 24,22% 

12 
Din ei la copii 14,76% 17% 

13 
Numărul de vizite la persoanele asigurate  13065 11182 

14 Ponderea  vizitelor la persoanele asigurate din 

numărul total de vizite 73% 67% 

15 
Vizite la pacienți primari( prima adresare) 13442 11970 

16 
Copii ,la prima adresare (primari) 9252 7748 

17 
Obturați dinți total 4519 4707 

18 
Extraşi dinți total 3100 3099 

19 
Raportul dinților trataţi/extraşi 1,6:1 1,5:1 

20 Raportul  dinţilor trataţi cu carie la dinţi trataţi cu 

carie complicată   1,5:1 1,4:1 

21 
Numărul  de vizite în zi 10,2 8,8 

22 
Numărul  de persoane sanate în zi 1,65 1,8 

23 
Numărul  de obturații dentare în zi 3,2 3,1 

24 
Numărul  de extracții dentare în zi 1,78 1,63 

25 
Numărul de vizite la persoane în caz de urgență 5917 5587 

26 Pacienţi tratati cu proteze dentare 181 220 

27 Numărul  de zile de muncă 1738 1902 

În anul 2018 indicii cantitativi sunt în creștere, iar cei calitativi sunt un pic mai mici comparativ cu 

anul 2017. Acești indici scad din an în an din cauza adresării tardive a pacienților la medic. 

Pacienții se adresează mai des pe urgență cu dureri  acute . O problemă majoră este si creșterea 

prețurilor, majoritatea populației nu le permite situația financiară să se saneze . 

 

Situația economico-financiară in ÎM CSR Criuleni în a.2018 

Veniturile obținute în anul de gestiune constituie  2119.6 mii lei, cu 4.6 % mai mult în comparație 

cu anul precedent, din care: 

- venituri contractate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină – 1056.1 mii lei 

-venituri obținute din servicii stomatologice contra plată- 1063.5 mii lei. 

Dinamica veniturilor: 

Denumirea anul 
2017 

mii lei 

creștere 
±% față de 

a.2016 

anul 
2018 

mii lei 

creștere 
±% față de 

a.2017 



Contractate CNAM 
 

958.7 +9.3 1056.1 +10.1 

Venituri din servicii contra plată 1067.2 +27.4 1063.5 -0.3 

Venituri din activitate 
 

2025.9 +12.2 2119.6 +14.6 

     
  Cheltuieli efective sunt de 2073.3 mii lei, inclusiv:  

- salarizare - 1320.9 mii lei, creștere față de anul precedent este de 8.6%; 

- medicamente -153.8 mii lei, cheltuielile în creștere cu 6,8%; 

- alte cheltuieli - 598.6 mii lei și anume: 

- procurarea mijl. fixe (2un. dentare și 2 dulapuri pentru sterilizare) – 128.0 mii lei; 

- reparația curentă a birourilor – 7.8 mii lei; 

- procurare mobilier – 16.2 mii lei; 

- reparația capitală a blocului sanitar – 127.4 mii lei (fondatorul) și 6.3mii ÎM CSR Criuleni. 

Dinamica cheltuielilor: 

Denumirea anul 
2017 

mii lei 

creștere 
±% față de 

a.2016 

anul 
2018 

mii lei 

creștere 
±% față de 

a.2017 

Cheltuieli total inclusiv: 1951.1 +9.3 2073.3 +6.2 

- Salarizare 
 

- Medicamente 

1215.9 
 

144.0 

+22.3 
 

+0.4 

1320.9 
 

153.8 

+8.6 
 

+6.8 

Alte cheltuieli inclusiv: 591.2 -4.5 598.6 +1.2 

-procurarea utilajului 60.0 -5.8 128.0 +113.3 

-reparații  curente 35.3  7.8 -80.0 

 
Pentru anul 2018, obiectivele principale sînt: 

- Îmbunătățirea indicilor cantitativi și calitativi ai Centrului; 

- Controlul profilactic a 80% din colectivele organizate de copii; 

- Procurarea unui autoclav-30l, un unit dentar, televizor pe coridor, mobilier; 

- Repararea  curentă a depozitului. 

Multe lucruri am reușit să facem, multe au mai rămas de făcut. Vom continua să muncim cu multă 

energie și dedicație. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru succesele noastre comune. Implicarea 

fiecăruia face diferența și ne permite să construim un viitor mai bun pentru noi toți.  

 

Director  Î.M.CSR Criuleni                                                                                        A. Șerbu 


