МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
ПРИКАЗ
Nr. 100

„10”martie 2008
mun. Chişinau
Cu privire la Normativele de personal medical

În scopul facilitării proceselor de planificare a resurselor umane şi a capacităţilor
instituţiilor medico-sanitare publice în noile condiţii de activitate
APROB:
1. Normativele de personal şi de timp pentru asistenţa medicală primară (Anexa nr.
1).
2. Metodologia calculării numărului necesar de paturi spitaliceşti (Anexa nr. 2).
3. Normativele de personal medical pentru asistenţa medicală spitalicească în
instituţiile medicale republicane, municipale şi raionale(Anexa nr. 3).
4. Normativele de personal medical în asistenţa medicală specializată de
ambulatoriu (secţiile consultative) (Anexa nr. 4.).
5. Normativele de personal în unităţile de epurare extrarenală, Centrelor de
Sănătate a Femeii, Centrelor de Sănătate Prietenoase a Tinerilor (Anexa nr. 5).
6. Normativele de personal medical al serviciului de informatică şi statistică
medicală a instituţiilor medico-sanitare publice (Anexa nr. 6).
7. Normativele de personal medical al serviciului de urgenţă (Anexa nr. 7).
8. Normativele de personal medical în Centrele medicale de reabilitare (Anexa nr.
8).
9. Normativele personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar în Centrele de
Transfuzie Sanguină (Anexa nr. 9).
10. Normativele de personal pentru serviciul de medicină legală (Anexa nr. 10).
ORDON:
1.

Directorului Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, Directorului
Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Găgăuzia, Şefului Secţiei Sănătate a
Primăriei mun. Bălţi, conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice
municipale, raionale, republicane :
1.1.

A considera drept călăuză prezentul ordin pentru organizarea acordării
serviciilor medicale calitative.

1.2.

Numărul de posturi/unităţi, determinat conform normativelor de personal
este orientativ şi se determină în funcţie de cheltuielile de personal, aprobate
în bugetul global al fiecărei instituţii medico-sanitare publice.

1.3.

Statele personalului tehnic, economic, administrativ şi de deservire se
stabilesc de către conducerea instituţiei medico-sanitare şi se aprobă de
către Consiliul Administrativ în funcţie de specificul instituţiei.

2.

Se abrogă ordinul Ministerului Sănătăţii nr.420 din 29.12.98 „Referitor la noile
normative de state şi reforma planificării cheltuielilor în sistemul ocrotirii
sănătăţii”.

3.

Controlul îndeplinirii prezentului ordin se asumă Dlui Mircea Buga, Viceministru.

Ministru

Ion ABABII
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Nr.
d/o

1.

Anexa nr.1
la ordinul Ministerului Sănătăţii
Nr.100 din 10.03.2008
Normativele de personal şi de timp pentru asistenţa medicală primară
A. Medici
(Rîndul de ordine 3 a fost adaugat conform ordinului nr.309 din 09.09.09.”Cu privire la
completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr 100 din 10.03.08 Cu privire la
Normativele de personal medical”)
Funcţia
Criteriul de normare
Posturi
Medic de familie
localitate urbană, localitate rurală*

2.

Medic de planificare a familiei

3
.

Farmacist

1500 populaţie
60-80 mii locuitori sau la un
Centru al Medicilor de Familie
40 mii de populaţie sau la un
Centrul Medicilor de Familie

1
1
1

* în localităţile rurale cu populaţie de la 900 pînă la 1500 locuitori se normează 1 (un) post
de medic de familie
B. Personal medical mediu
(Rîndul de ordine 7 a fost adaugat conform ordinului nr.309 din 09.09.09.”Cu privire la
completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr 100 din 10.03.08 Cu privire la
Normativele de personal medical”)

2.
3.
4.

Funcţia
Asistent medical al medicului de familie
(localitate urbană)
(localitatea rurală) **
Asistent medical superior
Asistent medical în sala de imunizări
Asistent medical în sala de proceduri

5.

Asistent medical fizioterapie

6.

Laborant

7.

Laborant farmacist/asistent medical 1

1.

Criteriul de normare
1 post de medic de familie
1 post de medic de familie
1 post şef subdiviziune
10 posturi medici de familie
10 posturi medici de familie
15 mii unităţi convenţionale
fizioterapeutice în an
8 posturi medici de familie sau 1 la
Centru de Sănătate
10 mii de populaţie în CMF, Centru
de Sănătate

Posturi
2
3
1
1
1
1
1
1

** în localităţile rurale cu mai puţin de 400 locuitori se normează 1 (un) post de asistent
medical al medicului de familie (însă nu mai puţin decât 1 post pentru fiecare localitate)
1
în filiale Secţiei asistenţă cu medicamente ţi dispozitive medicale (farmacie)
a CMF organizate în Centrele de Sănătate,inclusiv cele autonome, Oficiile
Medicului de Familie, Oficiile de Sănătate din localităţile rurale în care nu se
prestează asistenţă farmaceutică de farmacii comunitare contractate de
Compania Naţională de Asigurări în Medicină, se permite deservirea populaţiei
de un lucrător medical cu studii medii speciale, angajat prin contract de muncă
în conformitate cu ordinul 60 din 21.02.2008 „ Cu privire la Regulamentul
provizoriu al Secţiei asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale (farmacie)
a Centrului Medicului de Familie şi filialelor ei
C. Personal medical inferior
Nr.
Funcţia
Criteriul de normare
Posturi
d/o

1.
2.

Registrator medical
Soră economă

5 posturi medici de familie
fiecare Centru de Sănătate
2

1,5
1

3.

Infirmieră ***

3 posturi medici de familie

1

*** în instituţiile care dispun de sală de imunizări şi proceduri se normează 1 (un) post de
infirmieră pentru sălile menţionate şi registratură, (însă nu mai puţin decât 1 post pentru
fiecare instituţie medicală primară)
II. Normativele de timp recomandate:
1. Pentru o vizită a unui (1) pacient la medicul de familie – 20 minute.
2. Pentru o vizită a unui (1) pacient la domiciliu – 30 – 60 minute (în dependenţă de raza de
deservire).
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Anexa nr.2
la ordinul Ministerului Sănătăţii
Nr.100 din 10.03.2008
Metodologia calculării numărului necesar de paturi spitaliceşti
Asistenţa medicală spitalicească se efectuează în cadrul instituţiilor medico-sanitare
publice cu paturi pentru asistenţa medicală spitalicească, autorizate şi/sau acreditate
potrivit legii, în cazurile dacă tratamentul ambulator sau la domiciliu nu este eficace sau
dacă spitalizarea se impune conform diagnosticului.
Serviciile medicale spitaliceşti au ca scop rezolvarea cazurilor de spitalizare în
perioadă optimă pentru afecţiunea tratată, conform standardelor aprobate de Ministerul
Sănătăţii şi Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului.
Serviciile medicale spitaliceşti se acordă in spitalele clinice generale sau specializate
ce cuprind: consultaţia, investigaţia, stabilirea diagnosticului, tratament medicamentos,
chirurgical şi/sau recuperator, îngrijirea, asigurarea cu medicamente si consumabile,
servicii hoteliere.
Spitalizarea se efectuează în mod programat (în baza trimiterii de la medicul de
familie sau medicul specialist) sau în mod de urgenţă.
Determinarea numărului optim de paturi se propune a fi calculat conform următoarei
formule:
Numărul de paturi spitaliceşti pe fiecare profil se calculează după formula:
Nps= Nbtr x Dms
Dmpu
Nps________numărul necesar de paturi
Nbtr_______numărul de bolnavi trataţi pe paturi de profil în institutia respectivă în
anul precedent (numărul bolnavilor care au nevoie de spitalizare)
Dms_______durata medie de spitalizare pe patul de profil
Dmpu_______durata medie de utilizare a patului de profil în an
Dmpu - Durata medie de utilizare a patului în an (în zile):
profil terapeutic şi pediatric – 340;
chirurgical – 310;
obstetrical-ginecologic – 300;
infecţios – 280 zile.
Dms - Durata medie de spitalizare pe fiecare specialitate pe Republica Moldova în anul
precedent sau prognosticul pe anul viitor.
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Anexa nr.3
la ordinul Ministerului Sănătăţii
Nr.100 din 10.03.2008
Normativele de personal medical pentru asistenţa medicală spitalicească în instituţiile
medicale republicane, municipale şi raionale
(În conformitate cu ordinul nr 120 din 05.05.09 „Cu privire la modificarea şi
completarea Ordinului nr.100 din 10.03.08” rândul de profilul paturilor „oncologice”
a fost substituită cu rândul „oncologice chirurgicale”şi la finalul tabelei a fost adăugat
un rând suplimentar de profilul paturilor „oncologice radiologice”)
Normativele de personal se aprobă de către Consiliul Administrativ al Instituţiei
Medico-Sanitare Publice conform numărului de personal medical necesar pentru
diagnosticare, tratamentul şi îngrijire, luînd în consideraţie numărul personalului medical
existent.
Normativele de personal al instituţiilor medico-sanitare publice republicane

Profilul paturilor

Obstetrice
Gastroenterologice
Hematologice
Ginecologice
Infecţioase
Cardiologice
Dermatovenerologice
Neurologice
Neurochirurgicale şi
neurotraumatologice
Nefrologice
Pentru combustii
Oncologice chirurgicale
Oncologice chimioterapeutice
Ortopedice
Otorinolaringologice
Oftalmologice
Proctologice
Reumatologice
Terapeutice
Stomatologice
Traumatologice
Tuberculoză pulmonară
Urologice
Chirurgicale
Chirurgicale pentru nou-născuţi
Chirurgicale toracale

Numărul de
Numărul de
paturi la 1
paturi la 1
asistent
medical pe
medic
tură
Maturi
8-10
8-10
12-14
12-14
8-10
10-13
10-14
13-15
12-14
12-14
12-14
12-14
14-17
17-20
12-14
14-16

Numărul de
Numărul de
paturi la 1
paturi la 1
asistent
medical pe
medic
tură
Copii
11-12
6-7
10-12
10-12
10-12
14-17
12-14

11-12
7-10
10-12
10-12
10-12
18-20
12-14

7-8

7-8

5-6

5-6

12-14
6-8
5-6
9-11
12-14
10-14
10-14
8-10
14-17
14-17
12-14
10-12
18-20
12-14
12-14

16-18
6-8
10-13
13-15
13-15
14-16
12-15
13-15
16-18
16-18
16-18
10-12
18-20
13-15
12-14

12-14
7-8
5-6

16-18
7-8
8-10

12-14
10-12
10-12

13-15
14-16
12-15

12-14

12-14

7-8

7-8

12-14
8-10
15-17
8-10
9-11
6-8
6-7

16-18
10-12
15-17
8-10
9-11
7-8
6-7
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Chirurgicale vasculare
Chirurgicale septice
Chirurgicale maxilo-faciale
Endocrinologice
Hepatologice
Alergologice
Pulmonologice
Cardiochirurgicale
Psihiatrice
Narcologice
Neurologice pentru nounăscuţi
Pediatrice
Pediatrice pentru prematuri
Pediatrice pentru nou-născuţi
Reabilitare
Geriatrice
De reanimare (post 24/24)
Oncologice radiologice

7-8
7-8
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
7-8
21-25
17-20

8-10
7-8
10-12
18-20
14-16
16-18
16-18
7-8
28-30
18-20

14-16
6-8
8-10

12-14
3-4
10-13

7-8
10-12
12-14
11-12
12-14
10-12
6-7
18-20

7-8
9-11
16-18
11-12
14-16
14-16
6-7
15-17

6-7

6-8

12-14
6-7
7-9
12-14

12-14
7-8
8-10
12-14

3-6
6-8

2-3
8-10

Normativele de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice
municipale şi raionale

Profilul paturilor

Obstetrice
Gastroenterologice
Hematologice
Ginecologice
Infecţioase
Cardiologice
Dermatovenerologice
Neurologice
Neurochirurgicale şi
neurotraumatologice
Nefrologice
Pentru combustii
Oncologice
Ortopedice
Otorinolaringologice
Oftalmologice
Proctologice
Reumatologice
Chirurgice vasculare
Stomatologice
Terapeutice
Traumatologice

Numărul de
paturi la 1
asistent
medical pe
tură
Maturi
8-10
14-16
14-16
15-18
13-15
13-15
18-20
14-16

Numărul de
paturi la 1
medic
8-10
12-16
8-10
11-15
13-15
12-14
16-18
12-14

Numărul de
paturi la 1
medic

Numărul de
paturi la 1
asistent medical
pe tură
Copii

12-14

14-16

10-12
10-12
16-18
12-14

10-12
10-12
18-20
12-14

8-10

12-14

8-10

10-12

12-14
6-8
13-15
12-14
12-14
12-14
8-10
15-17
7-8
14-16
14-17
12-14

16-18
6-8
14-16
13-15
16-18
16-18
13-15
18-20
13-15
16-18
16-18
14-16

12-14
6-8

14-16
6-8

12-14
10-14

13-15
14-16

12-14

12-14

14-16

16-18

12-14

14-16
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Tuberculoză pulmonară
Urologice
Chirurgicale
Chirurgicale pentru nou-născuţi
Chirurgicale toracale
Endocrinologice
Pulmonologice
Chirurgicale septice
Pediatrice
Pediatrice pentru prematuri
Pediatrice pentru nou-născuţi
De reanimare

18-20
12-14
12-15

18-20
16-18
14-16

6-8
15-17
12-14
12-14

10-12
18-20
18-20
13-15

6-8

3-4

15-17
8-10
9-11
6-8
6-7
12-14
12-13
12-14
12-14
6-8
7-9
3-6

15-17
8-10
9-11
7-8
8-10
16-18
14-16
13-15
13-15
7-9
8-10
2-3

Suplimentar se recomandă următoarele normativele de personal de medici
(Conţinutul numărului de ordine 15 conform ordinului nr 120 din 05.05.09 „Cu
privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.100 din 10.03.08”)
Nr.
d/o

Categoria de personal

Criteriul de
normare
post (unitate de
funcţie)/
pat

1.

Oftalmolog

2.

Otolaringolog

post/pat

3

Psihiatru

post/pat

4.

Terapeut

1 post

5.
6.
7.

Terapeut
Oncolog
Stomatolog
Anesteziolog-reanimatolog
8.
-//9.
-//10.
-//11.

-//-

12.

-//-

13.

1 post
0,5 post
1 post
1 post

Normativ
0,5/ 30 paturi în secţiile de
neurochirurgie şi neurotraumatologie,
neurologice, neurologice pentru nou
născuţi
0,5/ 30 paturi în secţiile de
neurochirurgie şi neurotraumatologie
0,5/ 30 paturi în secţiile de
neurochirurgie şi neurotraumatologie
secţiile de chirurgie toracală,
cardiochirurgie, chirurgie
ftiziopneumologie
la 100 paturi obstetrical ginecologice
secţia de proctologie
spitalele cu 400 paturi
25 paturi chirurgicale pentru maturi

1 post
1 post

20 paturi chirurgie pentru copii
Unitatea de Hyperbarooxygenoterapia
Unitatea de Evaluare şi Tratamentul
1 post
Durerii
la fiecare masă de operaţie pe urgenţă
post(tură) 24/24 (spitalele implicate în serviciul de
urgenţă)
0,5 post
secţia de combustii
sala de naştere în maternitate (Centru
post 24/24
perinatologic)

14.

-//-

15.

Medic farmacologclinician/ farmacistclinician

1 post
2 posturi

16.

Medic

1 post

17.

-//-

2 post
7

200-400 paturi
401-800 paturi
în secţia de internare cu nr. paturi a
spitalului de la 150 pînă la 250
în secţia de internare cu nr. paturi a
spitalului de la 250 pînă la 500

18.

-//-

3,5 post

19.

-//-

4,5 post

în secţia de internare cu nr. paturi a
spitalului de la 500 pînă la 800
în secţia de internare cu nr. paturi a
spitalului de la 801 pînă la 1000

Normativele de personal de medici specialişti paraclinici
Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categoria de
personal
Medic laborant
-//-//-//-//Medic laborant
bacteriolog

7.

Kinetoterapeut

8.

Medic dietetician
Medic
fizioterapeut

9.

Criteriul de
normare
1 post/pat
1 post/pat
1 post/pat
1 post/pat
1 post 24/24

1 post/pat

11.

Psiholog medical,
sociolog

1 post/pat

12.

Logoped

1 post/pat

15.

la 200 de paturi pentru maturi şi 150 paturi
pentru copii
nu mai puţin de 1 post la spital
la 200 de paturi pentru maturi,
150 paturi pentru copii
la 80 paturi în secţiile de boli psihice,
neurochirurgie, neuropsihiatrie infantilă şi
oncologie
la 200 paturi obstetrical-ginecologice, dar nu
mai puţin de 0,25 de post
la 50 paturi în secţiile de chirurgie maxilofacială şi ORL

1 post

1 post/pat

14.

la 200 paturi

1 post/pat

Psiholog medical,
logoped, sociolog

Medic
imagist
radiolog
Medic
imagist
radiolog
Medici imagişti
endoscopişti,
sonografişti,
acupunctori

la 100-150 paturi
la 60 paturi nefrologice*
la 50 de paturi hematologice*
la 120 paturi proctologice*
la 6-12 paturi de reanimaţie

1 post

10.

13.

Normativ

1 post

la 150 paturi

1 post

la 75 paturi în secţiile de ftiziopulmonologie;
oncologie, traumatologie*

post

conform necesităţii, volumului de lucru şi
normativelor de timp în vigoare la serviciile
medicale

* suplimentar
1. În spitalele clinice numărul de medici include şi colaboratorii catedrelor clinice
conform legislaţiei în vigoare.
2. Prin decizia organelor superioare pentru asistenţa medicală de urgenţă pot fi
suplimentar introduse posturile de medic chirurg, traumatolog-ortoped, obstetricianginecolog, oftalmolog, otorinolaringolog (şi alte medici specialişti) şi posturile de
asistente medicale de operaţie, conform numărului de posturi a medicilor de urgenţă.
3. După necesitate, la decizia Ministerului Sănătăţii, pot fi introduse suplimentar posturile
24/24 de medic anesteziolog-reanimatolog şi asistente medicale de anestezie.
4. La locurile de muncă, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar
criteriul de normare este numărul posturilor/tură în scopul asigurării continuării
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activităţii în zilele de repaus săptămînal, sărbători legale, precum şi pe perioada
concediului de odihnă, în situaţia în care personalul aprobat se dovedeşte a fi
insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc
de muncă.
5. În limita unităţilor de state aprobate se permite reprofilarea posturilor conform
nomenclatorului de specialităţi.
6. Funcţia de vicedirector pe lucrul curativ se introduce în spitale cu 150 şi mai mult
paturi, 40 şi mai mult posturi de medici în instituţiile medico-sanitare publice
specializate de ambulator.
7. Funcţia de vicedirector pentru asistenţă medicală obstetrical ginecologică se întroduce
în spitale cu 100 paturi obstetrical ginecologice.
8. Funcţia de vicedirector pentru profil chirurgical se introduce în spitalele cu 750 şi mai
multe paturi în componenţa căruia sunt 300 de paturi de profil chirurgical.
9. Funcţia de 0,5 post de şef de secţie se introduce suplimentar în secţiile cu 25 - 39
paturi, iar în secţiile cu 40 şi mai multe paturi -1 post.
10. Post şef de secţie de internare se introduce în spitalele cu 150 şi mai multe paturi.
11. Post şef de laborator, fizioterapie, radiologie, endoscopie, diagnostic funcţional se
introduc în locul 1,0 funcţie a medicului cabinetului, secţiei corespunzătoare.
12. Posturile personalului medical ale instituţiilor medicale de profil psihiatric şi
narcologic se stabilesc conform normativelor de state în vigoare.
Normativele de personal medical mediu
Nr.
d/o

Categoria de personal

1.
2.
3.
4.

Moaşe din maternitate
-//-//-//Asistent medical
pentru colectarea
laptelui de la femei
Asistent medical
dietetician
Asistent medical de
pansamente

5.
6.
7.

Criteriul de
normare
1 post 24/24
1 post 24/24
1 post 24/24
1 post

la 80 paturi postnatale

1 post

spitalul cu 200 paturi

1 post

la 30 paturi de profil chirurgical

1 post
1 post
2 post
1 post

la 20 paturi ginecologice (pentru bolnavii
care
au
nevoie
de
intervenţie
chirurgicală)
secţia de combustii: nu mai mult de 3,0
posturi
secţia de internare în spitale de 150
paturi
secţia de internare în spitale de la 250
pînă la 500*
secţia de internare la fiecare 100 paturi în
spitale cu nr. paturi mai mult de 500*
secţiile cu nr. paturi mai mult de 50**
la 30 paturi ginecologice**
secţia de combustii **
la 100 paturi în secţia de tuberculoză**

1 post

la 30 paturi în secţii

-//-

1 post

9.

-//-

2 post

10.

Asistent medical

1 post 24/24

11.

-//-

1 post

12.

--//-

1 post

17.

-//-//-//-//Asistent medical de
proceduri

la 20 paturi obstetricale fiziologice
la 15 paturi de patologie obstetricală
la 10 paturi de observaţie obstetricală
la 15 paturi de naştere

1 post

8.

13.
14.
15.
16.

Normativ

9

1post

la 25 paturi în secţiile hematologice,
nefrologice, reumatologice şi chirurgie
vasculară
la 20 paturi în secţiile de combustii
la 70 paturi în secţiile de tuberculoză
pulmonară şi tuberculoză osteoarticulară
conform normativelor în vigoare pentru
specialitatea dată în secţiile psihiatrice
la 1 post de medic anesteziologreanimatolog/fiecare masă de operaţie
în chirurgia de urgenţă, cardivasculară,
toracică,
neurochirurgia,
chirurgia
pediatrică la fiecare loc de lucru al
anesteziologului/masă de operaţie
secţiile de combustii, chirurgie septică*

1 post

la fiecare masa de operaţie

18.

-//-

1 post

19.

-//-

1 post

20.

-//-

1 post

21.

-//-

1 post

22.
23.
24.
25.
26.

Asistent medical de
anestezie
-//-//Asistent medical de
operaţie
Asistent medical de
operaţie

1,5 posturi
2 posturi

27.

Asistent medical de
reanimare

1 post 24/24

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

-//-//Asistent laborant
-//-//-//-//-//-//-

1 post
1post
1 post 24/24
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post

37.

-//-

1 post

38.

Tehnician-radiolog

1 post

39.
40.
41.

-//-//-//Asistent medical de
fizioterapie
Maseză

0,5 post
1 post
1 post

42.
43.
44.
45.

-//Instructor
kinetoterapeut

1 post
1 post
1 post
1 post

46.

-//-

1 post

47.

-//-

1 post

48.

Asistent medical al

la fiecare masa de operaţie, în
cardiochirurgie, microchirurgie
la 3-4 paturi în secţia de reanimare
maturi,
la 2-3 paturi copii
secţia de combustii
Unitatea de Hyperbarooxygenoterapie
la 4-6 paturi (secţia de reanimare)
la 60 paturi
la 40 paturi hematologice*
la 20 paturi nefrologice*
la 40 paturi proctologice*
la 60 paturi cardiologice*
la 30 paturi neurochirurgicale*
Unitatea de Evaluare şi Tratament a
Durerii
identic numărului medicilor imagişti
radiologi din spital
la 40 paturi proctologice*
la 60 paturi nefrologice*
secţia traumatologie-ortopedie
15000 unităţi convenţionale proceduri
fizioterapeutice pe an
la 125 paturi
la fiecare secţie de neurologie,
neurotraumatologie,
neurochirurgie,
traumatologie-ortopedie

2 post

la 200 paturi maturi, 150 paturi copii
la fiecare secţie de neurologie,
neurotraumatologie,
neurochirurgie,
traumatologie-ortopedie
la 40 paturi pentru bolnavi cu infarct
miocardic
conform numărului posturilor medicilor

post
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49.

cabinetului diagnostic
funcţional, endoscopic
Asistent medical
superior (principal)

de diagnostic funcţional, endoscopişti
1 post

50.

-//-

1 post

51

-//-

1 post

conform posturilor şefilor de secţii
3,0 posturi de asistent medical de
operaţie şi de pansament (secţia
chirurgie)
secţia de internare a spitalului cu nr.
paturi de la 250 şi mai mult

* suplimentar
** Pentru îngrijirea individuală a bolnavului în spitalele care nu au salon (secţie) de
reanimare şi terapie intensivă
Normativele de personal medical inferior
Nr.
d/o

1.

Categoria de personal

Infirmieră

Criteriul de
normare

post 24/24

2.

-//-

3.

-//-

4.

-//-

1 post 24/24
1 post 24/24
1 post 24/24
1 post 24/24

5.

-//-

6.

-//-

1 post 24/24
post 24/24
7.

-//-

8.

-//-

2 post

9.
10.

-//-//-

1 post 24/24
2 post 24/24

11.

-//-

1 post

12.

-//-

1 post

13.

-//-

1 post

14.

-//-

1 post

Normativ
la 25 paturi în secţiile de hematologie, chirurgie,
boli
infecţioase,
neurologie,
nefrologie,
oncologie,
proctologie,
stomatologie,
traumatologie-ortopedie, terapie, reumatologie,
urologie,
tuberculoză
osteoarticulară
şi
urogenitală
la 10 paturi în secţiile de meningită tuberculoasă,
meningită, secţiile infecţioase boxate
la 30 paturi în secţiile de otorinolaringologie,
gastroenterologie, oftalmologie, ginecologie
la 12 paturi în secţiile de chirurgie toracală şi
cardiochirurgie
la 20 paturi în secţiile de neurochirurgie,
neurotraumatologie,
combustii,
chirurgie
tuberculoză pulmonară
la 25 paturi în secţiile de dermatovenerologie,
endocrinologie,
tuberculoză
pulmonarăosteoarticulară
la maternitate, secţia de reanimare şi terapie
intensivă conform posturilor de asistent medical
mediu
la secţia de internare în spitalele cu nr. paturi pînă
la 200 paturi
secţia de internare în spitale cu nr. paturi 201-300
secţia de internare în spitale cu nr. paturi 301-500
sala de operaţie şi cabinetul de pansament
conform posturilor de asistent medical de
chirurgie şi pansament
cabinetul de proceduri conform posturilor de
asistent medical de proceduri
cabinetul stomatologic conform posturilor de
medic stomatolog
la 2,0 posturi de asistent medical fizioterapeutic
(cabinetul fizioterapeutic)
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15.

-//-

1 post

16.

-//-

1 post

17.

-//-

1 post

18.

-//-

1 post

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Infirmieră pentru
însoţirea bolnavilor
Infirmieră bufetieră
Deridicătoare
Lucrător de baie

1 post

la 1,0 post de asistent medical balnear
la cabinetul funcţional diagnostic identic
posturilor medicilor funcţional diagnostic
identic posturilor de asistent medical de
reanimare
la cabinetul de radiodiagnostică, conform
posturilor medicilor imagişti radiologi.
la 100 paturi

1 post
1 post
1 post

la 30 paturi, în secţia de combustii 3,0 posturi
la 225 m.p.
la 80 paturi, în secţia de combustii 2,0 posturi
conform posturilor de asistente medicale
Soră gospodină
1 post
superioare
Brancardier/infermieră* 1 post/tură la 40-50 paturi
* se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi
Normativele de personal farmaceutic

Nr.
d/o

Categoria de personal

1.
2.
3.

Şef-farmacist
Şef adjunct-farmacist
Farmacist
Farmacist–laborant
(tehnolog)
Farmacist-analitic
Lucrătoare de
ambalaj şi cîntărire

4.
5.
6.
7.

Infirmiere spălătorese

8.

Infirmiere

Criteriul de
normare

Normativ

1 post
1 post
1 post

spital cu 100 paturi
spital cu 500 şi mai mult paturi
la fiecare 350 paturi

1 post

la fiecare 100 paturi

1 post

pînă la 1000 paturi

1 post

la fiecare 300 paturi

1 post

40% din posturile farmaciştilor şi laboranţifarmaciştilor
1/tură în farmacie

Normativele posturilor personalului medical şi tehnic a secţiilor medicale unice din
Republica Moldova se stabilesc prin ordinul Ministerului Sănătăţii aparte.
Anexa nr.4
la ordinul Ministerului Sănătăţii
Nr.100 din 10.03.2008
Normativele de personal medical în asistenţa medicală specializată de ambulator
(secţiile consultative)
(Conţinutul numărului de ordine 13 conform ordinului nr 120 din 05.05.09 „Cu
privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.100 din 10.03.08”)
Asistenţa medicală specializată de ambulator se acordă de medicii specialişti şi alt
personal calificat în cabinetele medicale a secţiilor consultative, organizate conform
legislaţiei; în cabinetele medicale, laboratoarele şi alte subdiviziuni, care funcţionează în
structura unităţilor medico-sanitare publice.
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Normative de personal a medicilor specialişti consultanţi din secţiile consultative
raionale, municipale (copii şi maturi)
Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Denumirea specialităţii
Chirurgie
Traumatologie-ortopedie
Urologie
Ginecologie şi obstetrică
Otorinolaringologie
Oftalmologie
Neurologie
Cardiologie
Gastroenterologie
Endocrinologie
Oncologie
Dermatovenerologie
Psihiatrie
Narcologie
Ftiziopulmonologie
Hematologie
Alergologie
Reumatologie
Nefrologie
Pediatrie
Terapie
Proctologie
Profpatologie
Terapie pentru adolescenţi
Neurochirurgie
Boli infecţioase
Oncoginecologie
Stomatologie

Numărul de posturi la
10000 de maturi
0,3
0,3
0,2
0,6-1,0
0,3
0,3
0,4
0,15 - 0,3
0,15
0,3
0,1
0,3
0,35
0,15
0,3
0,05
0,1
0,1
0,03

Numărul de posturi la
10000 de copii
0,5
0,4
0,2
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,4
0,4
0,6
0,2
0,2
1,75 – 2,0

0,3
0,02
0,01
0,15
0,01
0,2
0,2
4

0,2
3

Intensitatea de lucru a medicilor specialişti consultanţi
Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea specialităţii
Chirurgie
Traumatologie-ortopedie
Boli infecţioase
Urologie
Ginecologie
Otorinolaringologie
Oftalmologie
Neurologie
Cardiologie
Gastroenterologie
Endocrinologie

Se recomandă
numărul vizitelor pe o
oră de primire
Maturi
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Se recomandă numărul
vizitelor pe o oră de primire
Copii
3
3
2
3
3
2
2
2

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Oncologie
Dermatovenerologie
Psihiatrie
Narcologie
Expertiza de medicină legală
Expertiza de medicină legală
psihiatrică
Ftiziopulmonologie
Hematologie
Alergologie
Reumatologie
Nefrologie
Pediatrie
Terapie
Proctologie
Surdologie
Kinetoterapie
Fizioterapie
Stomatologie
Stomatologie-ortopedie
Stomatologie-chirurgie
Genetică
Profpatologie

3
5
3
4
2

3
2

1
3
3
3
3
3

2
2
2
3

3
3
1,5
2
3
2
2
3
1
3

1

Centre de sănătate mintală (echipa: psihiatru, psihoterapeut, psiholog clinician, 3
unităţi de asistent medical-nursă psihiatrică, lucrator social, terapeut ocupaţional
specializat în reabilitare, jurist, registrator) la 120 000 de populaţie.
De prevăzut în orele de lucru a specialiştilor: ftiziopulmonolog, oncolog, narcolog,
psihiatru şi la necesitate şi la alţi specialişti, timp pentru activitatea organizator-metodică
(40 - 90 minute pe zi).
Normativele statelor pentru medici specialişti paraclinici
Nr.
d/o

Categoria de personal

Criteriul de
normare
1 post
0,5 post
2 posturi
1 post
1 post

Normativ

1.
2.
3.
4.
5.

Laborant

6.

Imagist radiolog

1 post

7.
8.
9.

-//-//-//Medic al cabinetului de
diagnostic funcţional
Fizioterapeut
Kinetoterapeut

1 post
1 post
1 post

la 10 - 20 posturi medici clinicişti**
cabinetul alergologic
cabinetul genetic
la 5 medici oncologi la primirea de ambulator
la 10 medici dermatovenerologi şi ftiziatri
la 20 medici clinicişti** la primirea de
ambulator
la 3 medici oncologi la primire de ambulator*
la 6 medici ftiziatri la primirea de ambulator*
la 80 mii de locuitori

1 post

la 40 medici clinicişti**

1 post
1 post

la 20 medici clinicişti**
la 30 medici clinicişti**
conform necesităţii, volumului de lucru şi
normativelor de timp in vigoare la serviciile
medicale

10.
11.
12.
13.

-//-//-//-//-

Medici
endoscopişti,
imagişti-sonografi

post
14

Medic
consilier
14. cabinetul de Consiliere
1 post
la 100.000 de populaţie
şi Testare Voluntară
15. Psiholog, logoped
1 post
la 50.000 – 75.000 de populaţie
* suplimentar
** medici care se ocupă nemijlocit cu tratamentul bolnavilor
Numărul de posturi a medicilor imagişti radiologi, imagişti sonografi, endoscopişti se
calculează conform volumului de lucru şi normativelor de timp la serviciile medicale în
vigoare.

Normativele de personal medical mediu din secţiile consultative
Nr.
d/o

1.

Categoria de personal
Asistent medical

Criteriul de
normare
2 posturi

2.

-//-

1 post

3.
4.

-//-

2 posturi
1 post

5.
6.

Laborant
Asistent medical
proceduri
Tehnic radiolog

7.
8.
9.
10.

de

1 post

-//
-//Asistent medical
fizioterapie
Maseză

1 post

1 post
1 post
de

1 post
1 post

11.

-//-

1 post

12.

Instructor kinetoterapeut

1 post

13.

-//-

1 post

14.
15.
16.
17.

Moaşă
Asistent medical de
educaţie sanitară
-//Asistent
medical
consilier cabinetul de
Consiliere şi Testare
Voluntară

1 post

Normativ
la fiecare post de medic chirurg şi medic
traumatolog-ortoped
la fiecare post de medic de boli infecţioase,
dermatovenerolog, cardiolog, ginecolog,
reumatolog, oftalmolog, otorinolaringolog,
urolog, alergolog, terapeut, neurolog,
endocrinolog
la 1 post de medic ftiziopneumolog
la 8 posturi medici la primire
la fiecare 10 posturi de medici de primire
în conformitate cu numărul de medici imagişti
radiologi
pentru deservirea cabinetului traumatologicortopedic*
la 40 mii de locuitori*
15000 unităţi convenţionale proceduri
fizioterapeutice în an
la 10 posturi de medici de primire
0,5 post de maseză pentru cabinetul
traumatologic-ortopedic*
la 40 posturi a medicilor de primire
0,5 post pentru deservirea cabinetului
traumatologic*
la 30000 de locuitori (populaţia femeilor)
pentru depistarea incidenţei de tumoare şi
pretumoare la femei, nu mai puţin de 1 post la
schimbul de lucru

1 post

la 60 posturi de medici

2 post

la mai mult de 60 posturi de medici

1 post

la 50000 de populaţie
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Asistent
medical
în
18. cabinetul de diagnostic
funcţional, endoscopic
19. Registrator medical
20. Asistent medical superior
* suplimentar

1 post

cabinetul funcţional diagnostic

1 post
1 post

la 5 posturi de medici de primire
conform numărului posturilor de şefi de secţii

Normativele de personal medical inferior din secţiile consultative
Nr.
d/o

Categoria de personal

1.

Sora gospodină

2.

Infirmieră

Criteriul de
normare
1 post
1 post

3.

-//-

1 post

4.

-//-

1 post

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

-//-//-//-//-//-//-//-//
-//-

1 post
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post

Normativ
conform postului şef de secţie consultativă
la fiecare post al medicului infecţionist,
chirurg, traumatolog-ortoped, ginecolog
la fiecare 2 posturi de medici alergologi,
kinetoterapeuţi
la fiecare 3 posturi de medici specialişti la
primire
la 4 posturi de medici laboranţi şi laboranţi
la 2 posturi de asistent medical de fizioterapie
la 1 post de asistent medical de balneologie
la 1 post de asistent medical de chirurgie
la 1 post de asistent medical de proceduri
la cabinetul radiologic
la 1 post de moaşă
la registratură în schimb
la cabinetul stomatologic
Anexa nr. 5
la ordinul Ministerului Sănătăţii
Nr.100 din 10.03.2008

Normativele de personal în unităţile de epurare extrarenală, Centrele de Sănătate ale
Femeii, Centrele de Sănătate Prietenoase aleTinerilor

Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normativele de personal în unităţile de epurare extrarenală
Se recomandă număr de
Categoria de personal
posturi de personal
I. Laboratorul de hemodializă cu 1 – 2 aparate
Medic reanimatolog/nefrolog
1 post/tură
Asistent medical
1 post/aparat/tură
Infirmieră
1 post/tură
Îngrijitoare
1 post/1-2 aparate/tură
II. Staţiile de dializă cu 3 – 8 aparate
Medic nefrolog1)
1 post/tură
Psiholog
1 post/staţie
Asistent medical
1 post/aparat/tură
Infirmieră
2 posturi/tură
Îngrijitoare
1 post/4 - 8 aparate/tură
Tehnician
1 post/tură
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7.
8.

1.

Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice
Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist)
III. Centrul de dializă cu 9 – 25 aparate
Medic nefrolog1)
Medic reanimatolog
Medic chirurgie vasculară
Asistent medical
Asistent dietetician
Infirmieră
Îngrijitoare
Inginer utilaj medical
Tehnician utilaj medical
Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice
Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist)
Statistician medical
Muncitor necalificat pentru transport, încărcare-descărcare
substanţe
Psiholog
Pentru sala de chirurgie din centrele de dializă
Asistent medical
Îngrijitoare
IV. Centrul de dializă cu peste 25 de aparate
Medic nefrolog1)
Medic reanimatolog
Medic de chirurgie vasculară
Psiholog
Asistent medical
Asistent dietetician
Infirmieră
Îngrijitoare
Inginer utilaj medical
Tehnician utilaj medical
Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice
Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist)
Statistician medical
Muncitor necalificat pentru transport, încărcare-descărcare
substanţe
V. Compartimentul de dializă peritoneală
Medic nefrolog (competenţă în dializă)

2.

Asistent medical

3.
4.
5.
6.

Asistent medical
Infirmieră
Îngrijitoare
Medic chirurg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1

1 post/tură
1 post/tură
1 post/5 aparate2)
1 post/centru
1 post/centru
1 post/2 aparate/tură
1 post/centru
1 post/9 aparate/tură
1 post/9 aparate/tură
1 - 2 posturi/centru
1 post/10 aparate/tură
1 post/tură
1 post/tură
1 post/centru
1 post/tură
1 post/centru
1 post/tură
1 post/tură
1 post/5 aparate2)
1 post/centru
1 post/centru
1 post/centru
1 post/1 aparat/tură
1 post/centru
1 post/9 aparate/tură
1 post/9 aparate/tură
1 - 2 posturi/centru
1 post/10 aparate/tură
1 post/tură
1 post/tură
1 post/centru
1 post/tură
1 post/compartiment
1 post/10 pacienţi trataţi
prin dializă peritoneală
1 post/compartiment/tură
1 post/tură
1 post/tură
0,5 post/compartiment

) Sau medic internist, pediatru, reanimatolog, cu competenţă în dializă.
) În cazul, în care normarea posturilor de medici în raport de numărul de aparate nu
asigură toate turele, se normează cîte un post de medic pentru fiecare tură.

2

Centrul de Sănătate a Femeii
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Organizarea Centrelor de Sănătate a Femeii (CSF) se face în dependenţă de posibilităţile
instituţiei medico-sanitare publice din teritoriu şi numărul de adresări pe an la CSF.
Structura de organizare a CSF este stabilită conform prevederilor MS şi în conformitate cu
recomandările organismelor internaţionale donatoare, conform acordurilor de colaborare.
Schema de încadrare a unui CSF, organizat pentru un teritoriu cu un număr de peste
100000 populaţie generală (ce include circa 55000-65000 populaţie feminină):
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumirea specialităţii

unităţi

Şeful Centrului
Soră/moasă superioară
Obstetrician-ginecolog
Urolog(androlog)
Ecografist
Psiholog - consultant
Moaşă
Asistentă medicală
Laborant
Infirmieră
Cameristă
Recepţionist

0,5
1,0
3-5
0,5
1
1
3
1,5
2
2
1
2

CSF activează în baza unui program stabil de lucru.
Normativele de personal a Centrului de Sănătate Prietenoasă aTinerilor
Organizarea Centrului de Sănătate Prietenoasă a Tinerilor (CSPT) se efectuează în funcţie
de posibilităţile Instituţiei Medico-Sanitare Publice teritoriale, în medie la 60000-100000
de populaţie generală, care include circa 30000 populaţie de 10-24 ani.
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.0
11.
12.

Denumirea specialităţii

unităţi

Şeful Centrului
Sora/moasă superioară
Obstetrician-ginecolog
Dermato-venerolog
Medic terapeut (sau alt medic specialist in dependenţă de
necesităţile specifice ale localităţii)
Psiholog - consultant
Psiholog-educator
Asistent social
Recepţionist
Moaşă/asistentă medicală
Laborant
Infirmieră
CSPT activează în baza unui program de lucru.
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0,5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1,5
0,5
1

Anexa nr.6
la ordinul Ministerului Sănătăţii
Nr.100 din 10.03.2008
Normativele de state a personalului medical a serviciului de informatică şi statistică
medicală a instituţiilor medico-sanitare publice.
I. Normativele de state a personalului medical
a secţiei informatică şi statistică medicală a spitalului raional
În Secţia Informatică şi statistică medicală a spitalului raional se introduce:
1. O unitate de şef ( medic ) al secţiei de informatică şi statistică medicală.
2. O unitate de specialist în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale –
Manager Tehnologii informaţionale.
3. Specialist în gestionarea bazelor de date (administrator de sistem).
4. Inginer-electronist (deservirea tehnica de calcul şi deservirea infrastructurii
telecomunicaţionale).
5. Operator pentru introducerea datelor – 1 post.
6. Cinci funcţii de statisticieni medicali (cu studii medii) pentru spitalele raionale din
teritoriile administrative cu un număr de până la 90 mii locuitori.
7. Şase funcţii de statisticieni medicali (cu studii medii) pentru spitalele raionale din
teritoriile administrative cu un număr de peste 90 mii locuitori.
II. Normativele de state a personalului medical a secţiei informatică şi statistică
medicală a Centrului Medicilor de Familie
În Secţia Informatică şi statistică medicală a Centrului Medicilor de Familie se
introduce:
1. O unitate de şef (medic) al secţiei de informatică şi statistică medicală şi o unitate
de medic statistician.
2. O unitate de specialist în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale –
Manager Tehnologii informaţionale.
3. Specialist în gestionarea bazelor de date (administrator de sistem).
4. inginer-electronist (deservirea tehnica de calcul şi deservirea infrastructurii
telecomunicaţionale).
5. Operator pentru introducerea datelor – 2 posturi.
6. Patru funcţii de statisticieni medicali (cu studii medii) şi la fiecare 20 unităţi de
medici de familie se introduce o funcţie de statistician medical (cu studii medii).
III. Normativele de personal a secţiei informatică şi statistică medicală pentru
instituţiile medico-sanitare publice republicane
1. Instituţiile medico-sanitare publice republicane cu nr. paturi pînă la 300 şi fără
policlinică:
1. O unitate de şef (medic) al secţiei de informatică şi statistică medicală şi o unitate
de medic statistician.
2. O unitate de specialist în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale –
Manager Tehnologii informaţionale.
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3. Specialist în gestionarea bazelor de date (administrator de sistem).
4. Inginer-electronist (deservirea tehnica de calcul şi deservirea infrastructurii
telecomunicaţionale) .
5. Operator (introducerea datelor).
6. Două posturi de statistician medical (cu studii medii).
2. Instituţiile medico-sanitare publice republicane cu numărul de paturi pînă la 300 şi
policlinică:
1. Unitate de şef (medic) al secţiei de informatică şi statistică medicală şi o unitate de
medic statistician.
2. O unitate de specialist în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale –
Manager Tehnologii informaţionale.
3. Specialist în gestionarea bazelor de date (administrator de sistem).
4. Inginer-electronist (deservirea tehnica de calcul şi deservirea infrastructurii
telecomunicaţionale).
5. Operator (introducerea datelor).
6. Trei posturi de statisticieni medicali (cu studii medii).
3. Instituţiile Medico-Sanitare Publice Republicane cu nr. paturi de la 300 pînă la 500
şi policlinică:
1. Un post de şef (medic) al cabinetului de informatică şi statistică medicală.
2. Un post de medic statistician.
3. O unitate de specialist în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale –
Manager Tehnologii informaţionale.
4. Specialist în gestionarea bazelor de date.
5. Inginer-electronist (deservirea tehnica de calcul şi deservirea infrastructurii
telecomunicaţionale) .
6. Operator (introducerea datelor) – 2 posturi.
7. Patru posturi de statisticieni medicali (cu studii medii).
4. Normativele de state a personalului medical a secţiei informatică şi statistică
medicală a IMSP republicane cu număr de peste 1000 paturi şi policlinică:
1. Un post de şef (medic) al cabinetului de informatică şi statistică medicală.
2. Un posturi de medic statistician.
3. O unitate de specialist în domeniul informatizării şi tehnologiilor
informaţionale – Manager Tehnologii informaţionale.
4. Specialist în gestionarea bazelor de date – 1 post.
5. Inginer-electronist (deservirea tehnică de calcul, deservirea infrastructurii
telecomunicaţionale) .
6. Administrator de sistem.
7. Operator pentru introducerea datelor – 3 posturi (studii medii).
8. Şase posturi de statisticieni medicali (cu studii medii).
IV. Normativele de state a personalului medical al subdiviziunii de monitorizare,
evaluare şi integrare a serviciilor medicale specializate:
1. Un post de şef al subdiviziunii de monitorizare, evaluare şi integrare;
2. Trei posturi de medic metodist;
3. Două posturi de felcer metodist.
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V. Normativele de personal a secţiei informatică şi statistică medicală pentru
instituţiile medico-sanitare publice municipale
1. Instituţiile medico-sanitare publice municipale cu umăr de paturi pînă la 500
şi fără policlinică:
1. Unitate de şef (medic) al secţiei de informatică şi statistică medicală şi o unitate de
medic statistician.
2. Unitate de specialist în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale –
Manager Tehnologii informaţionale.
3. Specialist în gestionarea bazelor de date.
4. Inginer-electronist (deservirea tehnica de calcul şi deservirea infrastructurii
telecomunicaţionale).
5. Operator (introducerea datelor)- 2 posturi.
6. Trei posturi de statisticieni medicali (cu studii medii).
2. Instituţiile medico-sanitare publice municipale cu numărul de paturi de la 500 pînă
la 1000 şi fără policlinică:
1. Un post de şef (medic) al cabinetului de informatică şi statistică medicală.
2. Două posturi de medic statistician.
3. O unitate de specialist în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale –
Manager Tehnologii informaţionale
4. Specialist în gestionarea bazelor de date.
5. Inginer-electronist (deservirea tehnica de calcul şi deservirea infrastructurii
telecomunicaţionale).
6. Operator (introducerea datelor) – 3 posturi
7. Patru posturi de statisticieni medicali (cu studii medii).
3. Normativele de state a personalului medical a serviciului informatică şi
statistică medicală a IMSP municipale cu număr de peste 1000 paturi şi fără
policlinică:
1. Un post de şef (medic) al cabinetului de informatică şi statistică medicală.
2. Trei posturi de medic statistician.
3. O unitate de specialist în domeniul informatizării şi tehnologiilor
informaţionale – Manager Tehnologii informaţionale.
4. Specialist în gestionarea bazelor de date – 1 post.
5. Inginer-electronist (deservirea tehnica de calcul, deservirea infrastructurii
telecomunicaţionale) .
6. Administrator de sistem .
7. Operator pentru introducerea datelor – 4 posturi (studii medii)
8. Cinci posturi de statisticieni medicali (cu studii medii).
Anexa nr.7
la ordinul Ministerului Sănătăţii
Nr.100 din 10.03.2008
Normativele de personal medical a serviciului de urgenţă
Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească se acordă în toate cazurile de
îmbolnăvire, care necesită intervenţie medicală imediată. Asistenţa medicală de urgenţă, ce
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asigură în regim continuu de la locul accidentului sau al îmbolnăvirii, in timpul
transportării pînă la unitatea sanitară.
La realizarea programului de urgenţă se stabileşte normativul de 250 solicitări la
1000 locuitori la o ecipă medicală de urgenţă.
Anexa nr. 8
la ordinul Ministerului Sănătăţii
Nr.100 din 10.03.2008
Normativele de personal medical în Centrele medicale de reabilitare
Criteriul de
normare
1 post
1 post
1 post
1 post

Nr.
d/o

Categoria de personal

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Medic
Asistent medical
Medic laborant
Laborant
Medic imagist radiolog
şi imagist sonograf
Technician radiolog
Medic statistician
Statistician medical

9.

Kinetoterapeut

1 post

10. Maseză
Instructor
11.
kinetoterapeut
12. Fizioterapeut

1 post

5.

Asistent medical de
fizioterapie
14. Farmacist
Farmacist (cu studii
15.
medii)
13.

Normativ
la 40 paturi
la 30 paturi /tură
la 150 paturi
la 150 paturi

1 post

la 80 paturi

1 post
1 post
1 post
1 post

la 80 paturi
cu nr. paturi pînă la 300 paturi
cu nr. paturi pînă la 300 paturi
la 200 paturi pentru maturi şi 150 paturi pentru
copii
la 75 paturi

1 post

la 75 paturi

1 post

la 200 paturi pentru maturi şi 150 paturi pentru
copii
15000
unităţi
convenţionale
proceduri
fizioterapeutice pe an
la 175 paturi

1 post

la 125 paturi

1 post

pentru Centrele medicale de reabilitare cu mai
puţin de 150 paturi se stabileşte 1 post de
16. -//1 post
farmacist şi 1 post de farmacist (cu studii
medii) pe unitate
17. Infirmieră
1 post
la 50 paturi de adulţi
18.
-//1 post
25 paturi de copii pe tură
19.
-//1 post
La 2 asistente medicale de fizioterapie
20. Îngrijitoare
1 post
la 225 m.p.
*În dependenţă de profilul Centrului medical de reabilitare posturile personalului medical
pot fi suplimentar modificate la decizia organului ierarhic superior.
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Anexa nr.9
„Normativele personalului de specialitate medicosanitar şi auxiliar în Centrele de Transfuzie Sanguină
la ordinul Ministerului Sănătăţii Nr100 din 10.03.08
abrogată prin ordinul Ministerului Sănătaţii Nr 382
din 03.10.08 „Cu privire la normativul de personal
medico-sanitar în Centrele de Transfuzie a Sîngelui”
Anexa nr. 10
la ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.100 din 10.03.08
Normativele de personal pentru serviciul de medicină legală
Serviciile municipale, raionale de medicină legală
1. Un post de medic legist la 75000 de populaţie*.
2. Un post de chimist, biochimist la 100000 de populaţie.
3. Un post de personal medical mediu la 50000 de populaţie*.
4. Un post de medic morfopatolog la 100000 de populaţie.
5. Două posturi de infermier/brancardier pe tură.
6. Un post de îngrijitoare la 225 m.p.
* Nu mai puţin de un post de medic legist şi un post de personal medical mediu pe raion.
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