MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT ÎN SĂNĂTATE

INSTRUCŢIUNE
de întocmire a raportului statistic anual privind

“STATELE DE FUNCŢII ŞI CADRELE
INSTITUŢIEI MEDICO-SANITARE PUBLICE”
Raportul statistic Nr.17

Raportul statistic anual, formular Nr.17, “Statele şi cadrele instituţiilor medicosanitare publice” se întocmeşte cu situaţia la (incluzând) 31 decembrie a anului raportat.
Raportul statistic nr.17 se întocmeşte pe fiecare instituţie medico-sanitară ( spital, AMT,
Centru de Sănătate autonom, Centru de Sănătate Publică şi etc.). Pe staţia zonală de
AMU împreună cu centralizatorul se întocmesc dările de seamă pe fiecare substaţie.
Medicii şefi ai Centrelor de Sănătate Publică municipale şi raionale (CSP) prezintă
Raportul statistic de sine stătător, incluzând secţiile de dezinfecţie preventivă SDP),
indiferent de activitatea lor autogestionară de sine stătătoare.
Instituţiile medico-sanitare autonome (spitale, policlinici, ICS, pentru pregătirea
cadrelor, centrele de recuperare pentru copii, centrele ftiziopneumologice de reabilitare
pentru copii etc.), prezintă raportul de sine stătător, indiferent de raionul în care se află.
Raportul statistic se întocmeşte în 2 exemplare: un exemplar se prezintă în CNMS,
al doilea rămâne în instituţia medico-sanitară, care prezintă raportul.
În acest raport se includ date privind funcţiile medicilor, personalului medical
mediu (PMM), farmaciştilor cu pregătire superioară şi medie, personal medical inferior,
etc., în conformitate cu schema de încadrare aprobată în ordinea stabilită.
La întocmirea raportului de către instituţiile medicale de învăţământ şi Institute de
cercetări ştiinţifice (I.C.Ş.) se va ţine cont de următoarele:
a) I.C.Ş., instituţiile medicale superioare şi medii, care nu dispun de staţionare, clinici
(policlinici) includ în rubricile 1, 2, şi 7, 8 date a tuturor medicilor (fără cumul şi
locţiitori), precum şi date privind doctoranzii, deci în acest caz, datele rubricii 8
trebuie să fie aceleaşi ca şi datele rubricii 7
b) universitatea de medicină şi I.C.Ş., care au clinici, policlinici (indiferent, dacă sunt de
stat sau de bază), includ în rubrica 7 date privind toţi medicii, dar în rubrica 8 numai
medicii catedrelor teoretice experimentale, secţiilor de laborator (inclusiv aspiranţii
şi ordinatorii clinici, care studiază sau lucrează la catedrele teoretice şi în secţiile
experimentale).
În rubricile 1, 3, 5 se indică informaţie despre numărul funcţiilor scriptice în
conformitate cu schema de încadrare, dar în rubrica 2, 4, 6 funcţiile ocupate în
conformitate cu statutul de retribuţii pentru luna decembrie a anului gestionar, care
trebuie să includă şi funcţiile persoanelor care temporar lipsesc în legătură cu concediu
de odihnă, deplasare, boală.
În rubricile 1 şi 2 se indică numărul total al funcţiilor din instituţiile medicosanitare publice, dar în rubricile 3 şi 4 se indică numărul funcţiilor instituţiilor de
asistenţă medicală primară (CMF,CS – inclusiv medicii de familie), în rubricile 5 şi 6 –
secţia consultativă.
În rubricile 7 – 14 se indică informaţie despre persoanele fizice (persoană fizică se
consideră persoană pentru care locul de muncă de bază este instituţia dată, carnetul de
muncă a căreia este în instituţia dată).
Reieşind din cele spuse mai sus:
- spitalele ce nu au în componenţa sa secţie consultativă completează rubricile 1 şi 2,
7, 8, 11 – 13
- spitalele care au în componenţa sa secţie consultativă completează rubricile
1,2,5,6,7,8,10-14 ale tabelei, în afară de rubrica 9

- instituţiile policlinică–ambulator, independente aşa ca centru de medicină sportivă,
policlinicile stomatologice şi dispanserele dermatovenerologice completează
rubricile 1, 2, 5,6,7, 10-14
- AMT, care au în componenţa sa CMF şi secţie consultativă completează toate
rubricile tabelului ; dacă policlinica şi staţionarul au secţii auxiliare curative şi de
diagnostic (laboratoare, ECG, etc.), informaţii privind funcţiile acestora se indică
în compartimentul medicilor, dar ca persoane fizice vor fi incluşi numai cei cu
studii medicale superioare, iar cei fără studii medicale superioare – în capitolul
“Specialişti cu studii superioare nemedicale, care ocupă funcţii de medici”.
Informaţia privind funcţiile din asistenţa medicală de ambulator (AMT, CMF, CS,
policlinici se indică sumar în numărul total al funcţiilor în rubricile 1, 2, iar datele privind
secţiile de ambulator în rubricile 3, 4, 5, 6,7 şi 9, 10-14 în conformitate cu schema de
încadrare aprobată stabilită.
La clasarea funcţiilor medicilor pe anumite specialităţi trebuie de avut în vedere că:
- funcţiile medicilor comisiei medico – consultative se indică după specialitatea lor;
- funcţiile medicilor de terapie manuală se indică la medici medicină tradiţională;
- funcţiile medicilor lazeroterapeuţi se indică la medici fizioterapeuţi;
funcţiile şefilor de secţie se clasează la funcţiile medicale ale specialiştilor respectivi,
de exemplu, funcţia şefului secţiei chirurgie – chirurgi, secţiei radiologie – la radiologi,
secţiei cabinetului de boli contagioase – la infecţionişti etc.;
- dacă medicul – şef sau adjunctul acestuia ocupă prin cumul funcţia scriptică în una
din subdiviziunile structurale ale instituţiei, funcţia ocupată de acesta în secţie se
indică la specialitatea respectivă, de exemplu, medicul – şef al spitalului deţine 0,5
funcţie de radiolog. Date despre aceasta trebuie de indicat în două rânduri: pe rândul
conducătorului instituţiei şi adjunctul – 1,0; pe rândul radiologului – 0,5 funcţie dar
ca persoană fizică se arată numai o singură dată în rândul conducătorii instituţiei şi
adjuncţii lor.
La repartizarea medicilor la una din specialităţi e necesar de condus de următoarele
poziţii:
a) medicii, care au absolvit rezidentura şi lucrează conform specialităţii, se indică
la specialitatea respectivă, indiferent de vechimea în muncă;
b) medicii, care au absolvit cursurile de specializare şi perfecţionare de pe lângă
facultatea de perfecţionare şi instituţii superioare medicale, care au obţinut specialitatea
prin ordinatură clinică şi activează conform specialităţii date, se referă la specialitatea
respectivă, indiferent de anul de absolvire şi vechimea în specialitate;
c) medicii, care au absolvit facultăţile de pediatrie, sanitaro-igienică şi de
stomatologie şi care lucrează pe specialitatea dată se arată după specialitate, indiferent de
vechimea în muncă;
Medicii, care au fost atestaţi şi în rezultatul atestării au obţinut categorie de
calificare, se indică la specialitatea corespunzătoare, indiferent de anul de absolvire şi
vechimea în muncă pe specialitate, cu condiţia, că la finele anului raportat lucrează pe
specialitatea dată.
Dacă medicul are categorie pe specialitate, dar în prezent activează în altă
specialitate şi în ultima nu are categorie el se indică după ultima specialitate fără

categorie, iar categoria pe specialitatea precedentă îşi pierde valoarea şi nu se arată
nicăieri.
De exemplu: medicul, lucrând în calitate de terapeut, avea categorie pe terapie, pe
urmă a trecut specializare pe cardiologie şi trece la lucru în funcţie de cardiolog, dar
categorie pe cardiologie nu are. El se include ca persoană fizică-cardiolog, dar fără
categorie. Dacă este angajat cu 0,5 salariu în calitate de terapeut, categoria nu se v-a
indica, deoarece el este cumulard, dar nu persoană fizică de bază, dar se va indica ca
terapeut 0,5 salariu fără persoană fizică.
Fiecare rând a coloanei A e de sine stătător şi nu reiese din cel anterior.
De exemplu: infecţioniştii pentru copii nu reiese din rândul infecţionişti, tot aceea
se referă la stomatologi etc.
CIRCUITUL MEDICILOR SE ARATĂ ÎN RÂNDURILE 1.0 şi 4.0.numai pe
rubricile 7,8 şi 14
Rândul 1.0 “Numărul de medici (cu excepţia medicilor dentişti cu studii medii
r.100.0) la sfârşitul anului precedent” pe rubricile 1 – 14 corespund cu cifrele din r.4.0
din darea de seamă pe anul trecut.
În rândul 2.0 -“Angajaţi în cursul anului” – se indică medicii nou - sosiţi, medicii,
care au absolvit rezidentura, de asemeni medici sosiţi în localităţile rurale în cele urbane
şi viceversa în interiorul raionului dat, numai pe rubricile 7,8 şi 14.
Permutările medicilor în aceeaşi instituţie medicală (dintr-o secţie în alta, din
secţie în policlinică, din policlinică în secţie etc.)- n u s e a r a t ă, ca circuitul
medicilor.
În rândul 2.1 -“Inclusiv din promoţia anului gestionar”- se arată medicii, care au
absolvit rezidentura în anul curent, pe rubricile 7, 8 şi 14.
În rândul 3.0-“Eliberaţi în cursul anului”- se indică medici plecaţi în alte instituţii,
raioane, de asemenea plecaţi din localităţile rurale în cele urbane şi viceversa pe rubricile
7,8 şi 14. Permutările în interiorul instituţiei curative n u s e a r a t ă.
Rândul 4.0-“Se află la finele anului”- pe rubricile7,8 şi 14 se calculează în mod
aritmetic: rândul 1.0+2.0-3.0 = rândul 4.0.
Datele acestui rând pe rubricile 1 - 14 trebuie să fie egale cu suma rândurilor 5.098.0 inclusiv şi să corespundă numărului medicilor de-facto (persoane fizice) în
municipiu, raion, instituţie medico-sanitară publică.
Rândul 4.1-“Inclusiv femei”- indică medicii femei şi categoriile lor numai pe
rubricile 7-14.
Rândul 97.0 – Interni,nu se completează.
Rândul 99.0 «Rezidenți» se întocmesc rubricile corespunzătoare cu excepția
rubricilor 11,12,13.
Notă: 1. Toate funcţiile medicilor în spitale de tuberculoză ( în afară de funcţiile
din secţiile auxiliare – radiologie, fizioterapie, laboratoare etc. şi specialiştilor –
consultanţi, care nu sunt ftiziologi ) secţiile (cabinetele ) de tuberculoză ale spitalelor şi
policlinicilor se clasează la funcţiile ftiziopneumonologilor – rândul 55.0.
2. Toate funcţiile medicilor din spitalele oncologice (în afară de funcţiile
radiologilor şi altor funcţii ale specialiştilor – consultanţi), secţiile oncologice şi
cabinetele altor spitale şi policlinici se clasează la funcţiile medicilor – oncologi – rândul
44.0.

Dacă în instituţii există funcţii pentru medici, specialităţile cărora nu sunt
prevăzute în lista din compartimentul I informaţiile privind acestea trebuie indicate pe
rândul 98.0 “Alţi specialişti”.
Suma cifrelor pe rândurile 5.0 – 98.0 ( cu excepţia r.r 45.1, 47.1) la toate rubricile
trebuie să fie egale cu cifrele de pe rândul 4.0 (număr medici la finele anului).
Pe rândul 99.0 se indică date ce țin de medici rezidenți. Aceste date nu se sumează la
totalul de medici ( la rândul 4.0 ), dar numai la totalul de funcții pe instituție – rândul
128.0.
La completarea informaţiei privind numărul persoanelor fizice al medicilor în
rubricile 7-14 urmează să se ţină cont, că clasarea medicului la una sau altă specialitate
este determinată de funcţia pe care o deţine şi nu de specialitatea pe care a obţinut-o la
absolvirea Universităţii de Medicină, cursurilor, secundariatului clinic. De exemplu:
medicul terapeut după specialitate, dar activează în calitate de farmacolog clinic,
informaţia despre el în rubrica 7 (la fel 8 -14 la necesitate) trebuie de indicat pe rândul
89.0 şi nu pe rândul 7.0.
Ca persoană fizică fiecare medic e indicat după funcţia principală numai pe un
rând, indiferent de numărul funcţiilor pe care le deţine. De exemplu: medicul cardiolog
al secţiei consultative ocupă 1.0 funcţiei de cardiolog şi 0.5 funcţiei de medic de
fiziologie clinică – ca persoană fizică el se indică numai ca cardiolog (rândul 10.0 ).
Dacă instituţia are 0.5 funcţii scriptice ca psihiatru şi 0.5 funcţii ca narcolog, care sunt
ocupate de un singur medic (persoană fizică), atunci acest medic se indică în funcţiile
ocupate de specialiştii respectivi, dar ca persoană fizică acest medic se indică ca
psihiatru (rândul 59.0).
Dacă funcţia medicului stomatolog e suplinită de dentist cu studii medii, atunci
funcţia ocupată se indică pe rândul 100.0 “Dentist” conform suplinirii efective.
Pe rândul 103.0 “Specialişti cu studii superioare nemedicale, care ocupă funcţii de
medic” se includ medici-laboranţi, medici-statisticieni, medici-kinetoterapeuţi, numai ca
persoane fizice, dar ca funcţii ocupate şi scriptice vor fi indicate în compartimentul
medicilor.
Informaţii privind funcţiile personalului medical mediu se indică pe rândurile
104.0 –122.0 în conformitate cu specialităţile personalului medical mediu, prevăzut în
lista tabelului.
Circuitul personalului medical mediu se efectuează în acelaşi mod ca şi al
medicilor Suma totală a funcţiilor deţinute de personalul medical mediu de diferite
specialităţi trebuie să fie egală cu numărul indicat pe rândul 107.0 pe toate rubricile. La
fel ca şi la medici, informaţia despre personalul medical mediu se indică după funcţia
ocupată, indiferent de specialitatea personalului medical mediu, ce ocupă această funcţie.
Dacă în instituţiile medico-sanitare publice există personal medical mediu, ne
indicat în listă, atunci informaţia despre aceasta se indică pe rândul 122.0 (alt personal
medical mediu). Pe același rând se indică informaţii privind instructorii de ergoterapie,
registratorii medicali şi diverşi lucrători medicali medii, specialităţile cărora nu sunt
menţionate în listă.
Informaţii despre persoane fără studii medii medicale, ce ocupă funcţii medicale se
înregistrează în rândul 123.0, dacă există personal medical mediu, neindicat în listă,
atunci informaţia despre ei se indică pe rândul 123.4.

Pe rândurile 101.0, 102.0 şi 124.0 se indică informaţiile privind funcţiile
specialiştilor în farmaciile din componenţa instituţiile medico-sanitare publice. În caz de
funcţia scriptică a farmacistului cu pregătire superioară temporar e suplinită de laborantfarmacist cu pregătire medie, atunci ca funcţie scriptică se indică pe rândul 101.0, dar ca
ocupată în rândul 124.0.
Pe rândul 125.0 se indică informaţie privind “Surori medicale inferioare pentru
îngrijirea bolnavilor” persoanele, care posedă certificat de absolvire a acestor cursuri,
ocupă această funcţie şi cărora li se sporesc procente la salariu.
Pe rândul 126.0 “Personal medical inferior”, se indică persoanele, care ocupă pe
listă de state funcţia de “personal medical inferior” – infirmiere în saloane şi alte
cabinete, coridoare,dar nu se includ în personal medical inferior, care deservesc
cabinetele medicale auxiliare, secţii, instituţii.
Pe rândul 127.0 “Alt personal”, se includ toate persoanele (economişti, contabili,
ingineri, paznici, măturători de stradă, şoferi, bucătari etc.), care nu sau indicat mai sus.
Pe rândul 128.0 “Total funcţii şi persoane fizice care activează în instituţia
medicală dată” este suma rândurilor 4.0, 99.0, 100.0, 101.0, 102.0, 103.0, 107.0, 123.0,
124.0, 125.0, 126.0, 127.0 = 128.0
Aici nu se includ persoanele fizice ce activează prin cumul şi locţiitori, lucrători
temporari pentru construcţii şi reparaţii etc.
Informaţiile privind funcţiile pot fi indicate atât cu numere întregi, cât şi
fracţionare: 0,25; 0,75; 0,5 funcţie.
În tabelul cu codul 2000 se indică personalul din secţiile autogestionare sau cele
dotate cu mijloace speciale, care se află în componenţa instituţiilor medico-sanitare
publice. Aici se includ cabinetele de examinări profilactice ce se află la autogestiune,
cabinetele cosmetologice, cabinetele narcologice la autogestiune, secţiile ( cabinetele )
de protezare dentară. Modul de completare al acestui tabel este similar cu tabelul 1000.
În tabelul 1000 “Statele de funcţii şi cadrele instituţiei medico-sanitare publice” nu se
include informaţia privind funcţiile scriptice, ocupate şi persoanele fizice secţiilor
autogestionare.
În instituţiile independente autogestionare informaţii privind funcţiile lor se indică
la toate rubricile şi rândurile în baze generale în tabela 2000
Tabelele 3000, 4000, 4100, 5000, 5100 se completează conform cerinţelor.
METODOLOGIA DE COMPLETARE ŞI CONTROL
A RAPORTULUI STATISTIC
«Privind statele de funcţii şi cadrele instituţiei medico – sanitare publice»
(F. 17)
Tabela 1000 Statele de funcţii şi cadrele instituţiei medico-sanitare publice
Rubrica 1 şi 2 total număr funcţii scriptice şi ocupate, rubrica 7 persoane fizice pe
instituţie.
Rubrica 3 şi 4 total număr funcţii scriptice şi ocupate în instituţia de asistenţă medicală
primară, rubrica 9 persoane fizice.
Rubrica 5 şi 6 total număr funcţii scriptice şi ocupate în secţia consultativă, rubrica 10
persoane fizice.

Pentru a calcula în spitale cu secţii consultative :
număr funcţii scriptice: rubrica 1 – rubrica 3,
număr funcţii ocupate: rubrica 2 – rubrica 4,
•
persoane fizice: rubrica 7 – rubrica 9
Pentru a calcula în staţionare :
număr funcţii scriptice: rubrica 1 – rubricile ( 3 + 5)
număr funcţii ocupate: rubrica 2 – rubricile ( 4 + 6 )
persoane fizice: rubrica 7 – rubricile ( 9 + 10 )
Rândul 4.0 = cu rândul 1.0 + rândul 2.0– rândul 3.0 pe rubricile 7,8 şi 14.
Rândul 4.0 = cu suma rândurilor (5.0-45.0, 46.0,47.0,48.0 – 98.0). pe
toate rubricile
•
Rândul 4.1 ≤ ca rândul 4.0
•
Rândul 45.1 ≤ ca rândul 45.0
•
Rândul 47.1 ≤ ca rândul 47.0
•
rubrica 2 ≤ rubrica 1 pe toate rândurile.
•
rubrica 4 ≤ rubrica 3 pe toate rândurile.
•
rubrica 6 ≤ rubrica 5 pe toate rândurile.
•
rubrica 8 < rubrica 7 pe toate rândurile.
•
rubrica 9 < rubrica 7 pe toate rândurile.
•
rubrica 10 < rubrica 7 pe toate rândurile.
•
rubrica 11 < rubrica 7 pe toate rândurile.
•
rubrica 12 < rubrica 7 pe toate rândurile.
•
rubrica 13 < rubrica 7 pe toate rândurile.
•
rubrica 14 < rubrica 7 pe toate rândurile.
•
suma rubricilor 11+12+13 ≤ rubrica 7 pe toate rândurile
•
Rândul 103,0 = cu suma rândurilor (103.1-103.3) pe rubricile 7,8, 9, 10 şi 14.
•
Rândul 107.0 = cu rândul 104.0+rândul 105.0–rândul 106.0 pe rubricile 7,8 şi14
•
Rândul 107.0 = cu suma rândurilor (108.0, 109.0 – 122.0) pe toate rubricile
•
Rândul 123.0 = cu suma rândurilor (123.1 – 123.4) pe toate rubricile
•
Rândul 124.0 = cu suma rândurilor (124.1 – 124.2) pe toate rubricile
•
Rândul 128.0 = cu suma rândurilor 4,0+99.0+100,0+
101.0+102.0+103.0+107.0+123.0 +124.0+125.0+126.0+127.0
•
Rândurile 4,1<4,0; 45,1<45,0; 47,1<47,0.
a)
Instituţiile medico-sanitare publice care au numai staţionar cifre vor fi numai în
rubricile: 1 şi 2, 7, 8, 11-13,14
b)
Instituţiile medico-sanitare publice spitalele raionale cifre vor fi în rubricile
1,2,5,6,7,10-14 şi suma rubricilor 4+6<2, 10<7
c)
Instituţiile medico-sanitare publice AMT din mun. Chişinău cifre vor fi în toate
rubricile, şi suma rubricilor 3+5=1, 4+6=2, 9+10=7.
d)
Rândul 13.0 “dietologi” – nu trebuie să fie cifre în rubricile 3-6 şi 9,10.
e)
Rândul 27.0 “toxicologi” - nu trebuie să fie cifre în rubricile 3-6 şi 9,10.
f)
Rândul 86.0 “morfopatologi” – nu trebuie să fie cifre în rubricile 3-4 şi 9.
g)
Rândul 100,0 “ Dentişti” – cifre vor fi în rubricile 2,4,6,7,10,11,12,13,14.
•
•

Medici laboranţi, statisticieni, kinetoterapeuti, ca funcţii ocupate şi scriptice vor fi scrise
în compartimentul medicilor, dar ca persoane fizice vor fi incluşi numai cei cu studii
medicale superioare, iar cei fără studii medicale superioare – în capitolul “Specialişti cu
studii superioare nemedicale, care ocupă funcţii de medici”-103,0.
Таbelul 2000.
“Statele de funcţii şi cadre medicale ale instituţiei (secţiei) la
autogestiune şi mijloace speciale ”.

1. Pe toate rândurile tabelului:

rubr. 2 ≤ rubr. 1.
rubr. 4 ≤ rubr. 3.
rubr. 6 ≤ rubr. 5.

2. Pentru instituţiile de asistenţă medicală
primară

rubr. 3 = rubr. 1.
rubr. 4 = rubr. 2.
rubr. 7 = rubr. 9

3. Pentru instituţiile, care au staţionar
şi policlinică:
rubr. 3< rubr. 1.
rubr. 4 < rubr. 2.
Rândul 128.0 pe toate rubricile trebuie să fie egală sumei rândurilor:
r.r 4.0+99.0+100.0+101.0+102.0+103.0+107.0+123.0+124.0+125.0+126.0+127.0 =
r.128.0

