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Informație 
despre adoptarea Convenției colective

(nivel de ramură)
 pentru anii 2014-2017

Partenerii sociali nivel de ramura sănătății  Ministerul Sănătăţii al 
Republicii Moldova, Compania Naţională de Asigurări în Medicină 
și Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova, în scopul realizării 
măsurilor coordonate ce ţin de dezvoltarea şi reformarea ramurii 
sănătăţii din Republica Moldova, apărarea drepturilor şi intereselor 
de muncă, profesionale, economice, sociale ale salariaţilor din 
instituţiile medico-sanitare, farmaceutice și de învăţământ din ramura 
sănătăţii, au încheiat Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 
2014-201, înregistrată la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 
Familiei la 14 ianuarie 2014, nr. 1.

Noua Convenție colectivă (nivel de ramură) pe anii 2014-2017 
o puteți găsi pe pagina web a Sindicatului „Sănătatea”. În curând, 
Convenția va fi remisă în adresa tuturor unităților medicale și 
organizațiilor saindicale membre ale Sindicatului „Sănătatea” pentru 
a organiza realizarea prevederilor ei și a introduce modificările 
respective în convențiile teritoriale și contractele colective de muncă.  
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Ministerul 
Sănătăţii 

al Republicii 
Moldova 

Compania 
Naţională de 
Asigurări în 

Medicină 

Sindicatul 
„Sănătatea” 

din Republica 
Moldova 

nr.        1579    
din 30.12.2013

nr.     01/17-1441 
din 30.12.2013

nr.      20-01c 
din 30.12.2013

HOTĂRÂRE
Cu privire la Convenţia colectivă (nivel de ramură)

pe anii 2014 - 2017 încheiată între
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova,

Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi
Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova

În temeiul Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV 
din 18 martie 2003, în scopul promovării politicii de dezvoltare şi 
reformare a ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova, garantării 
drepturilor de muncă, social-economice şi profesionale ale salariaţilor 
şi studenţilor, asigurării drepturilor şi garanţiilor sindicatului - 
reprezentant al salariaţilor, Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională 
de Asigurări în Medicină şi Sindicatul „Sănătatea” din Republica 
Moldova HOTĂRĂSC:

1. Să încheie Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2014 
- 2017 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Compania 
Naţională de Asigurări în Medicină şi Sindicatul „Sănătatea” din 
Republica Moldova (se anexează).

2. Instituţiile medico-sanitare, farmaceutice, economice, de 
cercetări ştiinţifice şi de învăţământ din sistemul sănătăţii al Republicii 
Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de 
organizare, organizaţiile sindicale din domeniul ocrotirii sănătăţii, 
vor lua măsuri întru realizarea prevederilor Convenţiei colective 
(nivel de ramură), asigurând concomitent încheierea convenţiilor 

colective nivel teritorial, contractelor colective de muncă în unităţi şi 
grupuri de unităţi.

3. Se stabileşte că Convenţia colectivă (nivel de ramură) 
constituie baza pentru elaborarea, negocierea şi încheierea 
convenţiilor colective nivel teritorial, contractelor colective de 
muncă în unităţi şi grupuri de unităţi.

4. Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină şi Sindicatul „Sănătatea” vor examina anual în şedinţă 
comună realizarea prevederilor Convenţiei colective (nivel de 
ramură).

5. Se înaintează Guvernului Republicii Moldova proiectul 
Hotărârii privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 
operează în hotărârea Guvernului nr. 1223 din 09.11.2004

6. Controlul asupra îndeplinirii Convenţiei colective (nivel de 
ramură) şi examinarea litigiilor apărute pe parcursul realizării ei va fi 
efectuată de Comisia pentru consultări şi negocieri colective (nivel 
de ramură).
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N
mun. Chişinău

„  30  ”     12     2013                                                         nr.  1379 

Cu privire la aprobarea Convenţiei Colective 
(nivel de ramură) pe anii 2014-2017

În temeiul Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154 - XV 
din 18 martie 2003, în scopul promovării politicii de dezvoltare 
şi reformare a ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova, garantării 
drepturilor de muncă, social-economice şi profesionale ale salariaţilor 
şi studenţilor, conform ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 506 din 26 
aprilie 2013 şi în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită 
ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 397 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:

1. De a aproba textul Convenţiei Colectivă (nivel de ramură) 
pe anii 2014-2017 încheiată între Ministerul Sănătăţii al Republicii 
Moldova, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Sindicatul 
„Sănătatea” din Republica Moldova (se anexează).

2. Se stabileşte că, Convenţia colectivă (nivel de ramură) con-
stituie baza pentru elaborarea, negocierea şi încheierea convenţiilor 
colective nivel teritorial, contractelor colective de muncă în unităţi şi 
grupuri de unităţi.

3. Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină şi Sindicatul „Sănătatea” vor examina anual în şedinţă 
comună realizarea prevederilor Convenţiei Colective (nivel de 
ramură).

4. Controlul asupra executării îndeplinirii Convenţiei Colective 
(nivel de ramură) şi examinarea litigiilor apărute pe parcursul realizării 
ei va fi efectuată de Comisia pentru consultări şi negocieri colective 
(nivel de ramură).
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REGULAMENT
cu privire la vechimea în muncă în specialitate

 
I. Principii generale

1. Regulamentul „Cu privire la vechimea în muncă” (în 
continuare Regulament), este elaborat în conformitate cu prevederile 
Codului Muncii al Republicii Moldova, Hotărârii Guvernului nr. 
1593 din 29 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului 
privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice 
încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, 
Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la 
condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” şi 
Hotărârii Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007 „Privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă 
în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului 
din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice” şi se 
aplică la calcularea:

a) vechimii în muncă în specialitate pentru: personalul de 
conducere, medici, farmacişti, personal medical şi farmaceutic cu 
studii medii de specialitate, specialiştii care ocupă funcţii cu studii 
superioare nemedicale, indiferent de subordinea lor departamentală 
şi ramurală;

b)vechimii în muncă pentru care se stabilesc sporuri la 
salariu, pentru personalul care beneficiază de sporul susnumit în 

conformitate cu prevederile hotărârilor de Guvern nominalizate;

c)vechimii în muncă pentru condiţii de risc major pentru 
sănătate, pentru personalul căruia i se stabileşte sporul susnumit în 
conformitate cu prevederile hotărârilor de Guvern nominalizate.

II. Vechimea în muncă în specialitate a personalului medical
şi celor asimilaţi

Secţiunea 1. Documentele care confirmă vechimea în muncă 
în specialitate 
2. Documentul de bază pentru confirmarea vechimii în muncă în 

specialitate este Carnetul  de muncă al angajatului.
Vechimea în muncă în specialitate, neconfirmată prin înscrierile 

respective în Carnetul de muncă, poate fi stabilită în baza adeverinţelor 
sau altor documente, confirmate în modul stabilit.

Timpul de ocupaţie cu activitate individuală medicală şi 
farmaceutică se confirmă prin licenţe şi adeverinţe eliberate de 
organele abilitate.

3. Adeverinţele şi alte documente  pot fi luate în consideraţie:
a) dacă ele sunt întocmite corect, pe formularul instituţiei 

(întreprinderii, organizaţiei) cu ştampila sau sigiliul ei, cu semnătura 
conducătorului, adjunctului său, a persoanei împuternicite, - cu 
cea a contabilului şef sau a contabilului secţiei de calcul, care fac 
trimitere la  numărul ordinului, dispoziţiei sau documentului de plată 
ce confirmă datele din adeverinţă;

b) atunci când datele din adeverinţe nu vin în contradicţie 
cu înscrierile din carnetul de muncă sau completează înscrierile 
respective.

4.  Serviciul militar şi alt serviciu echivalent cu el, serviciul de 
alternativă se stabileşte în baza documentelor eliberate de organele 
corespunzătoare, livretele militare, certificate, etc.

5. În caz de pierdere a documentelor cu privire la vechimea în 
muncă în specialitate, în caz de acţiuni militare şi calamităţi naturale, 
vechimea poate fi stabilită în baza declaraţiilor în scris ale cel puţin 
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doi martori, semnăturile cărora se confirmă de notar. Martorii pot 
confirma vechimea în muncă numai pentru perioada cât au lucrat 
împreună cu solicitantul.

6. În cazuri excepţionale, când nu este posibilitate de a 
confirma vechimea în muncă prin martori, care au lucrat împreună 
cu solicitantul în perioada respectivă, pot fi luate în consideraţie 
declaraţiile martorilor care au lucrat în unul şi același domeniu de 
activitate. Declaraţiile în scris ale martorilor cu privire la vechimea 
în muncă se iau în consideraţie şi în cazurile când astfel de declaraţii 
sunt primite de organele asigurării sociale.

Secţiunea 2. Regulile de stabilire a vechimii în muncă  în 
specialitate
7. În vechimea în muncă în specialitate a lucrătorilor, care 

ocupă funcţii medicale, intră:
a) celor ce deţin titlul de medic – timpul de lucru în funcţii de 

medic şi personal medical mediu, inclusiv în funcţii administrative, 
având studii ce le permit să practice medicina şi timpul din 
internatură, rezidenţiat, secundariat clinic, doctorat, postdoctorat, 
masterat, stagiere;

b) celor ce nu deţin titlul de medic – timpul  de lucru în funcţii 
pe specialitatea obţinută în instituţia de învăţământ, precum şi în 
funcţii de medic şi personalul medical mediu, inclusiv în funcţii 
administrative, în conformitate cu care li s-a permis activitatea 
medicală.

8. În vechimea în muncă în specialitate a lucrătorilor, care 
ocupă funcţii de personal medical mediu, se include:

a) celor ce deţin titlul de lucrător medical mediu, precum şi 
de instructor-dezinfector, registrator medical şi dezinfector – timpul 
de lucru în funcţii din personalul medical mediu,  inclusiv în funcţii 
administrative şi în funcţii de secretar a Consiliului de  Expertiză 
Medicală a Vitalităţii, Comisiei Centrale Medico-Militare;

b) celor ce nu deţin titlul de lucrător medical mediu, dar li s-a 
permis să deţină funcţia în ordinea stabilită – timpul de lucru în funcţii 

conform specialităţii obţinute în instituţia medie sau superioară, în 
funcţiile personalului mediu, inclusiv în funcţii administrative şi în 
funcţii de secretar al CEMV, CCMM.

9. În vechimea în muncă în specialitate a lucrătorilor care ocupă 
funcţia de farmacist, se include – timpul lucrului în funcţiile de 
personal farmaceutic, inclusiv în funcţii administrative, având 
studii superioare şi medii farmaceutice, şi timpul din internatură, 
rezidenţiat, doctorat, postdoctorat, masterat, stagierie.

10. În vechimea în muncă în specialitate a lucrătorilor ce exercită 
funcţia personalului farmaceutic mediu, se include  – timpul 
lucrului în funcţiile din personalul farmaceutic, inclusiv în funcţii 
administrative.

11. În vechimea în muncă în specialitate a lucrătorilor care 
ocupă funcţii nemedicale – de psiholog, entomolog, zoolog, biolog, 
chimist, kinetoterapeut, laborant cu studii superioare, etc., se 
include timpul de lucru în funcţii conform specialităţii obţinute în 
instituţiile superioare şi medii de învățământ, în funcţii medicale, 
inclusiv în funcţii administrative. 

12. În vechimea în muncă în specialitate persoanelor, ce au titluri 
medicale şi farmaceutice şi exercită funcţii de personal medical sau 
farmaceutic, în afară de perioadele indicate în p. 7-10, se include:

a) timpul de lucru în organele de stat, în instituţii, întreprinderi 
şi organizaţii în funcţii, care în corespundere cu Regulamentul 
în vigoare, necesită studii medicale sau farmaceutice ceea ce se 
dovedeşte prin documentele respective ale instituţiei, întreprinderii 
sau organizaţiei unde a fost prestat lucrul;

b) timpul lucrat în organele sindicatului lucrătorilor ocrotirii 
sănătăţii, în orice funcţie, în afara de timpul lucrat în funcţii pentru 
deservirea tehnică şi economică ale acestor organe;

c) timpul lucrat de angajaţi în alte ţări în funcţie de medici, 
farmacişti cu studii superioare, personal medical şi farmaceutic cu 
studii medii.

13. În vechimea în muncă în specialitate persoanelor care deţin 
funcţii de personal medical sau farmaceutic, se include:
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a) timpul de lucru ştiinţific, didactic, pedagogic, metodic, 
ştiinţifico-metodic şi organizator-metodic, în instituţiile de 
învățământ (cursuri), de cercetări ştiinţifice, cât şi timpul de lucru în 
funcţiile de cercetători-stagieri, ce ține de profilul medical.

b) serviciul militar şi orice alt serviciu similar acestuia în 
specialitatea medicală obţinută;

c) timpul de lucru pedagogic, remunerat pe oră, în mărime mai 
mare de 240 ore anual, se include în vechimea în muncă.

14. Timpul de lucru prin cumul în funcţii de personal medical 
sau farmaceutic se include în vechimea în muncă în  specialitate.

 III. Vechimea în muncă pentru care se stabilesc 
sporuri la salariu

Secţiunea 1. Regulile unice de stabilire a vechimii în muncă 
pentru care se stabilesc sporuri la salariu  
15. Pentru calcularea perioadei de muncă în vederea acordării 

sporului la salariu pentru vechime în muncă în instituţie se instituie 
o comisie specială, care va determina vechimea în muncă pentru 
fiecare angajat. 

Comisia se aprobă prin ordinul angajatorului şi în componenţa 
ei se includ reprezentanţii ai contabilităţii, serviciului economic, 
resurse umane, juridic şi comitetului sindical.

16. Drept document pentru determinarea vechimii în muncă 
pentru care se stabilesc sporuri la salariu serveşte carnetul de muncă 
al angajatului.

Secţiunea 2. Regulile de stabilire a vechimii în muncă pentru 
care se stabilesc sporuri la salariu  personalului încadrat în 
unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice
17. Modul de calculare a perioadei de muncă în vederea 

acordării sporului la salariu pentru vechime în muncă personalului 
din unităţile bugetare, prevăzut în punctul 6 al Condiţiilor unice 
de salarizare personalului din unităţile bugetare la Hotărârea 
Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de 

salarizare a personalului din unităţile bugetare”, se calculează în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a 
perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în 
muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei 
tarifare unice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 801 din 20 
iulie 2007.

Secţiunea 3. Regulile de stabilire a vechimii în muncă 
pentru care se stabilesc sporuri la salariu  personalului din 
instituţiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul 
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
18. În vechimea în muncă pentru care se acordă dreptul de a 

stabili spor la salariu, se include timpul de activitate în următoarele 
funcţii:

- şef Centru de Sănătate, şef secţie medicină de familie, medic 
de familie, asistentă medicală a medicului  de familie, şef secţie de 
salvare, medic şi personal  medical mediu de specialitate din echipele 
itinerante ale staţiilor şi secţiilor de salvare şi asistenţă medicală 
urgentă, staţiilor de aviaţie sanitară, a secţiilor de ajutor consultativ 
planic şi urgent a staţiilor de aviaţie sanitară, medic superior din 
staţiile, secţiile de salvare şi de urgenţă.

19. Salariaţilor încadraţi în funcţiile indicate în punctul 18, în 
afara perioadelor indicate, se include:

a) pentru medicii de familie transferaţi din alte funcţii, se include 
şi timpul de lucru, realizat până la transfer, în funcţie de medici 
de profil chirurgical, terapeutic şi pediatric, inclusiv în funcţie de 
conducere;

b) pentru asistentele medicale de familie transferate din alte 
funcţii, se include şi timpul de lucru, realizat până la transfer, în 
funcţii ce ţin de activitatea curativă, obstetrică, inclusiv în funcţii de 
conducere, şefă a punctului medical, din instituţii spitaliceşti şi de 
asistenţă medicală specializată de ambulator;

c) salariaţilor din rândul personalului medical mediu al brigăzilor 
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de ieşire ale staţiilor (secţiilor) de salvare, care au fost transferaţi la 
funcţii de felcer (soră medicală) care primeşte chemări şi le transmite 
brigăzilor de ieşire ori felcer superior al staţiilor (secţiilor) de salvare 
– timpul neîntrerupt de lucru în aceste funcţii;

20. Salariaţilor încadraţi conform  punctelor 18 şi 19  în afara 
perioadelor prevăzute de aceste puncte, se include serviciul militar şi 
oricare alt serviciu echivalent cu el în specialitatea medicală obţinută.

21. În cazul când perioadele enumerate mai jos au fost precedate 
şi urmate nemijlocit în lucru care se include în vechimea în muncă ce 
acordă dreptul la sporuri pentru durata lucrului salariaţilor indicaţi în 
punctele 18 şi 19 în afara perioadelor prevăzute în aceste puncte se 
mai include în vechimea în muncă:

a) timpul de studii la cursurile de perfecţionare, specializare; 
b) timpul când salariatul de fapt n-a lucrat, dar i-a fost păstrat 

locul de muncă (funcţia) şi salariul în măsura deplină ori parţial, 
inclusiv şi pentru absenţa forţată de la lucru din motive neîntemeiate 
în urma transferării la alt lucru, fiind ulterior restabilit în lucru;

c) timpul când salariatul n-a lucrat dar s-a păstrat locul de lucru 
(funcţia) şi a primit indemnizaţia pe linia asigurării sociale de stat;

d) timpul aflării în concediu suplimentar parţial plătit pentru 
îngrijirea copilului, până la atingerea de către acesta a vârstei de 3 
ani.

22.  Perioadele enumerate mai jos în vechimea în muncă în 
specialitate, ce acordă dreptul de a primi adaosuri la salariu pentru 
durata muncii, nu se includ, dar nici n-o întrerupt:

a) timpul aflării în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea 
copilului în  vârstă de la 3 la 6 ani;

b) timpul de îngrijire a copilului bolnav în vârstă de până la 10 
ani;

c) timpul aflării în concediu neplătit pe o perioadă ce depăşeşte 
1 lună;

d) timpul neangajării la muncă pe o perioadă nu mai mare de un 
an;

e) concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu 

durată de până la un an, conform certificatului medical;
f) timpul aflării sub arest administrativ.

IV. Vechimea în muncă în condiţii de risc major pentru sănătate 
pentru care se stabilesc sporuri la salariu

23. În vechimea în muncă pentru care se acordă dreptul de a 
stabili spor la salariu pentru munca prestată în condiţii de risc major 
pentru sănătate, legată de combaterea maladiilor contagioase şi 
extrem de periculoase, se include timpul de activitate în următoarele 
funcţii:

Secţiunea 1. Pentru personalul încadrat în unităţile bugetare, 
salarizat în baza Reţelei tarifare unice
24. Medicii şi personalul medical mediu al centrelor de 

transfuzie a sângelui, personalul subdiviziunilor (laboratoarelor) 
care combat infecţii extrem de periculoase - timpul de activitate 
în funcţii, indiferent de denumirea lor, strict legate de profilul de 
activitate nominalizat;

25. Medicilor epidemiologi, bacteriologi, asistenţilor medicului 
epidemiolog şi felcerilor laboranţi din laboratorul bacteriolog, 
antrenaţi în Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice - 
timpul de activitate strict în conformitate cu funcţiile enumerate, în 
instituţiile medicale indiferent de subordinea departamentală;

26. Medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi alt personal 
antrenat nemijlocit în profilaxia şi combaterea maladiilor HIV/SIDA 
- timpul de activitate în funcţii, indiferent de denumirea lor, legate în 
mod direct de profilul dat de activitate.

27. Sporurile la salariu se stabilesc diferenţiat, în conformitate 
cu prevederile punctului 8 din anexa nr. 3 „Condiţiile de salarizare a 
personalului din unităţile medico-sanitare şi de asistenţă socială” la 
Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006. 

Secţiunea 2. Pentru personalul din instituţiile medico-
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sanitare publice, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii 
de asistenţă medicală
28. Pentru personalul medical (cu excepţia personalului de 

conducere specificat în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1593 
din 29 decembrie 2003) din spitale, dispensare, secţii, cabinete de 
ftiziopneumologie, din secţii de morfopatologie (anatomopatologie, 
medicină legală),  personalului din secţia specializată antrenată 
nemijlocit în profilaxia şi combaterea maladiilor HIV/SIDA - timpul 
de activitate în funcţii, indiferent de denumirea lor, legate în mod 
direct de profilul dat de activitate. 

Sporurile la salariu se stabilesc în conformitate cu prevederile 
punctului 12 lit. g) la Hotărârea Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 
2003.

V. Dispoziţii finale
29. Regulamentul cu privire la vechimea în muncă în specialitate, 

aprobat de Ministerul Sănătăţii la 26 ianuarie 2004 nr. 03/20-19 şi 
coordonat cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la 30 ianuarie 
2004 nr.08/90, Sindicatul „Sănătatea” la 21 ianuarie 2004  nr. 011, 
se abrogă.

30. Litigiile ce ţin de aplicarea prezentului Regulament se 
soluţionează în conformitate cu prevederile Codului Muncii al 
Republicii Moldova.

31. Prezentul Regulament intră în vigoare din 01 ianuarie 2014. 

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI „SĂNĂTATEA” DIN 
REPUBLICA MOLDOVA

HOTĂRÂRE
mun. Chişinău

20 decembrie 2013                                                               nr. 20-43

 

Biroul Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din Republica 
Moldova HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Planul de activitate al Biroului Executiv al 
Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova pentru anul 2014 
(se anexează).

2. Preşedinţii organelor sindicale vor întreprinde măsuri concrete 
pentru realizarea planului adoptat, vor elabora şi adopta planurile de 
activitate ale comitetelor sindicale respective.

3. Controlul şi sistematizarea îndeplinirii prezentei hotărâri se 
atribuie dlui Mihai Dutca, vicepreşedinte al Sindicatului „Sănătatea”. 

Preşedinte                                                                   V. Benu 

Cu privire la Planul de activitate 
al  Biroului Executiv al Sindicatului 
„Sănătatea” din Republica Moldova 
pentru anul 2014
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P L A N U L

de activitate al Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” 
pentru anul 2014

Nr. 
d/o Activități Respon-

sabili
Ter-
meni

I. Ședința Consiliului Republican
1.1 Cu privire la Raportul anual – 

2013 „Realizări și perspective” ale 
Sindicatului „Sănătatea” și prioritățile 
pentru anul 2014.

V. Benu aprilie

1.2 Cu privire la realizarea bugetului 
sindical și bugetului asigurărilor sociale 
pe anul 2013 și planul pe anul 2014.

A. Cazacu
L. Sinica

aprilie

II. Ședințele Biroului Executiv
2.1 Cu privire la convocarea ședinței 

Consiliului Republican al Sindicatului 
„Sănătatea”.

M. Dutca febru-
arie

2.2 Cu privire la programul educațional și 
de informare pentru anul 2014.

M. Dutca
A. Vîrlan

febru-
arie

2.3 Cu privire la Normele metodologice 
privind formarea devizului de venituri 
și cheltuieli al IMSP (în comun cu 
Ministerul Sănătății și Compania 
Națională de Asigurări în Medicină).

V. Benu
I. Cucu

febru-
arie

2.4 Cu privire la stabilirea salariului tarifar 
pentru categoria I de calificare pentru 
anul 2014 în sistemul de AOAM.

V. Benu
I. Cucu

trim. I

2.5 Cu privire la stabilirea cotelor 
cheltuielilor pentru plata muncii 
lucrătorilor din IMSP încadrate în 
AOAM în raport cu suma fiecărui tip 
de venit acumulat.

V. Benu
I. Cucu

trim. I

2.6 Cu privire la mersul realizării hotărârii 
Biroului Executiv al Sindicatului 
„Sănătatea” nr. 11-22 din 28.02.2012 
privind structura organizației raionale 
a Sindicatului „Sănătatea”.

M. Dutca trim. I

2.7 Cu privire la organizarea Spartachiadei 
29 a lucrătorilor ocrotirii sănătății în 
luna septembrie 2014 și participarea la 
Spartachiada Confederației Naționale a 
Sindicatelor din Moldova.

M. Dutca trim. I

2.8 Cu privire la activitatea organizațiilor 
sindicale privind realizarea programului 
de activitate al Sindicatului „Sănătatea” 
pentru anii 2013-2014, aprobat de 
Consiliul Republican al Sindicatului 
„Sănătatea” din 12.04.2012.

M. Dutca
I. Cucu
I. Zubcu

trim. II

2.9 Cu privire la respectarea prevederilor 
actelor normative privind timpul de 
muncă, odihna și plata muncii (în 
comun cu Inspecția muncii).

I. Cucu 
I. Zubcu

trim. II

2.10 Cu privire la participarea Sindicatului 
„Sănătatea” la Congresul II al EPSU 
din 20 mai 2014 la Toulouse, Franța.

V. Benu trim. II

Anexă 
la hotărârea Biroului Executiv 

al Sindicatului „Sănătatea” 
nr. 20-43 din 20.12.2013 
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2.11 Cu privire la organizarea companiei de 
dare de seamă și alegeri în organizațiile 
membre.

V. Benu
M. Dutca

trim. II

2.12 Cu privire la înaintarea propunerilor la 
Programul unic de asistență medicală.

V. Benu 
M. Dutca
I. Cucu

trim. II

2.13 Cu privire la apartenența la sindicat 
și perfectarea sistemului de recrutare 
sindicală.

M. Dutca
L. Sinica
A. Cazacu

trim. 
III

2.14 Cu privire la elaborarea și aprobarea 
programului ramural de securitate 
și sănătate în muncă (în comun cu 
Ministerul Sănătății).

M. Dutca
I. Zubcu

trim. 
III-IV

2.14 Cu privire la rezultatele implementării 
parteneriatului public-privat în IMSP 
privind externalizarea serviciilor și 
elaborarea propunerilor respective.

V. Benu
M. Dutca
I. Cucu
I. Zubcu

trim. 
IV

2.15 Cu privire la realizarea prevederilor 
actelor normative ce țin de protecția 
socială a tinerilor specialiști.

I. Zubcu
I. Cucu

trim. 
IV

2.16 Abordarea necesităților din domeniul 
sănătății prin politici investiționale și 
impactul asupra colectivelor de muncă. 
Realizarea prevederilor Hotărârilor 
Consiliului Republican și Biroului 
Executiv.

V. Benu 
M. Dutca
consilierii 
și specia-
liștii

pe 
parcurs

2.17 Cu privire la elaborarea și adoptarea 
propunerilor privind modificarea 
actelor normative ce țin de salarizarea 
lucrătorilor IMSP încadrate în AOAM.

V. Benu
I. Cucu

pe 
parcurs 

2.17 Cu privire la aprobarea avizelor-
motivație la proiectele actelor 
normative ce ating drepturile și 
interesele de muncă, profesionale, 
economice și sociale ale salariaților.

V. Benu
M. Dutca
I. Cucu
I. Zubcu

pe 
parcurs

2.18 Cu privire la situația remunerării 
muncii în sistemul sănătății.

V. Benu
I. Cucu

pe 
parcurs

III. Protecția veniturilor salariale ale lucrătorilor
3.1 Actualizarea, de comun cu Ministerul 

Sănătății și Compania Națională de 
Asigurări în Medicină, a sistemului de 
remunerare a muncii angajaților din 
IMSP în funcție de responsabilitate, 
riscul profesional, volumul și calitatea 
muncii. Colectarea propunerilor 
din colectivele de muncă ce țin de 
actualizarea sistemului de plată a 
muncii.

V. Benu 
I. Cucu

pe 
parcurs

3.2 Elaborarea și adoptarea modificărilor și 
completărilor la Normele metodologice 
cu privire la formarea devizului de 
venituri și cheltuieli (business-plan) 
și gestionarea resurselor financiare 
de către IMSP încadrate în sistemul 
asigurărilor obligatorii de asistență 
medicală.

V. Benu
I. Cucu 
L. Sinica

pe 
parcurs

3.3 Monitorizarea atestării și tarifării 
corecte a salariaților în limitele cotelor 
pentru plata muncii și prevederile 
Regulamentului privind evaluarea 
muncii și tarifarea angajaților, aprobat 
de Ministerul Sănătății și Sindicatul 
„Sănătatea” la 04.01.2012.

I. Cucu
L. Sinica

pe 
parcurs
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3.4 Monitorizarea respectării termenilor de 
plată a salariilor, adaosurilor, sporurilor 
și plăților de stimulare. La necesitate, 
de aplicat normele legislative de 
responsabilitate a persoanelor vinovate 
de încălcarea drepturilor salariaților la 
plata muncii la timp și prioritară față de 
alte plăți. 

I. Cucu
I. Zubcu
L. Sinica

pe 
parcurs

3.5 Sesizarea conducerii Republicii 
Moldova privind indexarea anuală a 
salariului pentru I categorie de calificare 
a angajaților din instituțiile medicale, 
burselor studenților ți rezidenților din 
instituțiile de învățământ în raport cu 
creșterea prețurilor de consum și rata 
inflației.

V. Benu
I. Cucu

pe 
parcurs

3.6 Examinarea în 5-6 colective de muncă 
respectarea prevederilor actelor 
normative naționale și internaționale 
privind timpul de muncă, odihnă și 
plata muncii. Rezultatele de examinat 
la ședința în plen a Biroului Executiv 
al Sindicatului „Sănătatea”.

I. Cucu
I. Zubcu
L. Sinica

pe 
parcurs

3.7 Elaborarea ghidului „Acte normative 
privind plata muncii angajaților din 
unitățile medicale” în comun cu 
Ministerul Sănătății.

V. Benu
M. Dutca
I. Cucu 
I. Zubcu

pe 
parcurs

3.8 Editarea Convenției colective (nivel de 
ramură) pe anii 2014-2017, încheiate 
între Ministerul Sănătății, Compania 
Națională de Asigurări în Medicină și 
Sindicatul „Sănătatea” 

V. Benu
I. Cucu
 A. Vîrlan

pe 
parcurs

3.9 Acordarea ajutorului practic 
organizațiilor sindicale membre a 
Sindicatului „Sănătatea” privind 
protecția veniturilor salariale ale 
angajaților.

I. Cucu
I. Zubcu
L. Sinica

pe 
parcurs

3.10 Înaintarea propunerilor Confederației 
Naționale a Sindicatelor din Moldova 
ce țin de majorarea sporurilor de 
compensare la salariu pentru munca 
prestată în condiții nefavorabile; 
normelor unice și normelor-tip de 
muncă.

V. Benu
I. Cucu
 I. Zubcu

pe 
parcurs

IV. Promovarea parteneriatului social în sfera muncii
4 Dezvoltarea sistemului parteneriatului 

social în ramura sănătății prin:
4.1 Elaborarea și aprobarea propunerilor 

privind activitatea comisiei pentru 
consultări și negocieri colective (nivel 
de ramură) în domeniul sănătății.

V. Benu 
M. Dutca
I. Cucu
I. Zubcu

trim. I

4.2 Instruirea reprezentanților sindicatului 
în domeniul negocierilor colective.

M. Dutca
A. Vîrlan

trim.
 II-III

4.3 Participarea reprezentanților 
organizațiilor sindicale membre 
ale Sindicatului „Sănătatea” la 
administrarea unităților și reprezentarea 
lor  în organele colegiale.

V. Benu
I. Zubcu
I. Cucu

pe 
parcurs

4.4 Elaborarea și înaintarea propunerilor 
la proiectele actelor normative ce ating 
drepturile și interesele salariaților.

I. Cucu
I. Zubcu

pe 
parcurs

4.5 Analiza activității comisiilor pentru 
dialog social „angajator-salariați” în 
IMSP.

M. Dutca
I. Cucu
I. Zubcu

pe 
parcurs
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V. Drepturi sindicale și dreptul muncii
5.1 Înaintarea propunerilor Confederației 

Naționale a Sindicatelor din Moldova 
privind neadmiterea modificării 
Codului muncii în vederea diminuării 
drepturilor și garanțiilor de muncă a 
lucrătorilor.

V. Benu
I. Zubcu
membrii 
BE

pe 
parcurs

5.2 Evaluarea realizării prevederilor 
Convenției colective (nivel de 
ramură) pe anii 2014-2017, încheiate 
între Ministerul Sănătății, Compania 
Națională de Asigurări în Medicină și 
Sindicatul „Sănătatea”.

V. Benu
M. Dutca
consilierii 
și specia-
liștii

pe 
parcurs

5.3 Monitorizarea realizării propunerilor 
privind ratificarea Convenției OIM nr. 
149 „Cu privire la condițiile de muncă 
și de trai a asistenților medicali” și 
189 din 05.09.2013 „Privind munca la 
domiciliu”.

V. Benu
I. Zubcu

pe 
parcurs

5.4 Organizarea unui ciclu de seminare 
privind drepturile sindicale, jurisdicția 
muncii, soluționarea litigiilor 
individuale și conflictelor colective de 
muncă.

M. Dutca
I. Zubcu

pe 
parcurs

VI. Securitatea și sănătatea în muncă
6.1 Colaborarea cu Inspectoratul de Stat 

al Muncii, inspectoratele teritoriale 
de muncă și Inspectoratul muncii 
al Sindicatelor privind respectarea 
drepturilor de muncă, profesionale, 
economice și sociale ale salariaților.

M. Dutca
I. Zubcu

pe 
parcurs

6.2 Instruirea reprezentanților sindicatului 
cu răspunderi specifice în domeniul 
securității și sănătății în muncă.

M. Dutca
I. Zubcu

pe 
parcurs

6.3 Monitorizarea sistemului de atestare a 
locurilor de muncă.

M. Dutca
I. Zubcu

pe 
parcurs

6.4 Monitorizarea constituirii comitetelor 
pentru securitatea și sănătatea în muncă 
în unitățile medicale.

M. Dutca
I. Zubcu

pe 
parcurs

6.5 Analiza morbidității cu pierdere 
temporară a vitalității și invalidității 
lucrătorilor din ramura sănătății.

M. Dutca pe 
parcurs

6.6 Elaborarea și adoptarea, de comun cu 
Ministerul Sănătății, a Programului 
ramural de securitate și sănătate în 
muncă.

V. Benu
M. Dutca

pe 
parcurs

VII. Activități educaționale și informaționale
7.1 Continuarea instruirii liderilor 

organizațiilor sindicale nou formate 
din centrele de sănătate autonome.

M. Dutca
L. Sinica
A. Vîrlan

pe 
parcurs

7.2 Instruirea liderilor organizațiilor 
sindicale din IMSP raionale, 
municipale și republicane în cadrul 
Programului licențiat al Institutului 
muncii „Parteneriatul social în sfera 
muncii”. 

M. Dutca 
L. Sinica
A. Vîrlan

pe 
parcurs

7.3 Organizarea seminarelor educaționale 
la nivel de teritoriu privind: parteneriatul 
social; salarizarea; dreptul muncii; 
securitatea și sănătatea în muncă, etc.

M. Dutca
I. Cucu
I. Zubcu

pe 
parcurs
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7.4 Organizarea unui ciclu de seminare 
pentru tineretul studios cu genericul 
„Rolul contractului individual de 
muncă și Contractului colectiv de 
muncă în apărarea drepturilor și 
intereselor salariaților”.

M. Dutca
I. Zubcu

pe 
parcurs

7.5 Organizarea instruirii în domeniul 
sistemelor electronice de comunicare.

V. Benu
A. Vîrlan

pe 
parcurs

7.6 Editarea periodică a buletinelor 
informative și a ziarului „Curierul 
Sanitas”.

A. Vîrlan pe 
parcurs

7.7 Completarea paginii WEB a 
Sindicatului „Sănătatea” și a panoului 
informativ al Sindicatului „Sănătatea” 
cu documentele necesare pentru 
informarea membrilor de sindicat.

A. Vîrlan pe 
parcurs

7.8 Asigurarea organizațiilor sindicale cu 
atribute informative.

V. Benu
A. Cazacu
A. Vîrlan

pe 
parcurs

7.9 Elaborarea și editarea pliantelor 
informative și altor materiale cu 
caracter informațional privind 
activitatea Sindicatului „Sănătatea”.

V. Benu
A. Cazacu
A. Vîrlan

pe 
parcurs

7.10 Realizarea unui program de formare 
a formatorilor sindicali și implicarea 
celor instruiți în activități educaționale.

M. Dutca
A. Vîrlan

pe 
parcurs

7.11 Organizarea seminarelor educaționale 
privind dările de seamă și alegeri în 
organizațiile sindicale membre ale 
Sindicatului „Sănătatea”.

M. Dutca 
L. Sinica

trim. II

VIII. Consolidarea și dezvoltarea instituțională 
(Sindicatului)

8.1 Studierea nivelului sindicalizării la 
nivel de unități în sectorul public și cel 
privat.

M. Dutca
L. Sinica

pe 
parcurs

8.2 Selectarea și instruirea unui grup de 
recrutori sindicali și asigurarea lor cu 
materiale informative.

M. Dutca
L. Sinica

pe 
parcurs

8.3 Promovarea unei structuri unice 
consolidate a organizației sindicale 
raionale a Sindicatului „Sănătatea”.

V. Benu
M. Dutca
L. Sinica

pe 
parcurs

8.4 Monitorizarea formării organizațiilor 
sindicale primare în Centrele de sănătate 
autonome conform prevederilor 
Statutului Sindicatului „Sănătatea”.

M. Dutca
L. Sinica

pe 
parcurs

IX. Politica financiară și asigurare socială
9.1 Monitorizarea respectării actelor 

normative privind colectarea și 
transferul cotizațiilor de membru 
de sindicat de către administrația 
unităților.

A. Cazacu
M. 
Țîberneac

pe 
parcurs

9.2 Continuarea implementării cardurilor 
electronice multifuncționale.

L. Sinica
T. Gîrbu

pe 
parcurs

9.3 Analiza situației privind tratamentul 
balneosanatorial din sursele bugetului 
Sindicatului „Sănătatea”.

A. Cazacu
L. Sinica

pe 
parcurs

9.4 Analiza situației privind gestionarea 
surselor bugetului sindical și bugetului 
asigurărilor sociale de stat.

A. Cazacu
M. 
Țîberneac

pe 
parcurs
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Nr. 
d/o Codul fiscal Instituția 

Suma 
reparti-

zată

1. 1010600007256
Anenii Noi, Centrul de 
sănătate Bulboaca 4852,00

2. 1008601001153
Anenii Noi, Centrul de 
sănătate publică 4852,00

3. 1007600077114
Anenii Noi, Centrul medicilor 
de familie 6787,27

4. 1003600153290 Anenii Noi, Spitalul raional 8841,21

5. 1006601004585
Basarabeasca,  Centrul de 
sănătate publica raional 4852,00

6. 1007605006137
Basarabeasca, Centrul 
medicilor de familie 4852,00

7. 1003605150353 Basarabeasca, Spitalul raional 4852,00

8. 1007601000171
Bălți, Centrul de 
Hemotransfuzie 4852,00

9. 1008601000639

Bălți, Centrul de Plasament 
Temporar și Reabilitare 
pentru Copii 5479,04

10. 1007601000159
Bălți, Centrul de Sănătate 
Publică 4852,00

11. 1003602150710
Bălți, Centrul Medicilor de 
Familie 16505,81

12. 1007602010766 Bălți, Colegiul de Medicină 4852,00

13. 257005
Bălți, Consiliul Municipal al 
Sindicatului „Sănătatea” 4852,00

14. 1003602009438 Bălți, Incomed SRL 6533,09

15. 1004602000236
Bălți, Policlinica 
Stomatologica 4852,00

16. 1003602150732
Bălți, Spitalul Clinic 
Municipal 49815,55

17. 1003602150662 Bălți, Spitalul de Psihiatrie 19151,13
18. 1003602150709 Bălți, SZAMU „Nord” 35278,50
19. 1007604006440 Briceni, Centrul de sănătate 6128,01

20. 1010604000141
Briceni, Centrul de sănătate 
Corjeuți 4852,00

21. 1012604002046
Briceni, Centrul de sănătate 
Lipcani 4852,00

22. 1006601005294
Briceni, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

23. 1003604150552 Briceni, Spitalul raional 8429,95
24. 1003603010673 Cahul, Cavoris-med 4852,00

25. 1006601005009
Cahul, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

26 1009603003871
Cahul, Centrul medicilor de 
familie 13214,99

27. 1008603002394 Cahul, Colegiul de Medicina 4852,00

28. 1003603006663
Cahul, Sanatoriul „Nufărul 
Alb” 9837,02

29. 1009603003860 Cahul, Spitalul raional 14884,15
30. 1003603150371 Cahul, SZAMU „Sud” 11277,89

31. 1007601000595
Cantemir,  Centrul de 
sănătate publica raional 4852,00

32. 1011603003016
Cantemir, Centrul de sănătate 
Cociulia 4852,00

Lista entitățiLor economice 
care au dreptuL de a beneficia de biLete de tratament 

baLneo-sanatoriaL în anuL 2014,
conform pLanuLui 

casei naționaLe de asigurări sociaLe  
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33. 1007603006649
Cantemir, Centrul medicilor 
de familie 5775,66

34. 1003603150382 Cantemir, Spitalul raional 7104,90

35. 1011608001464
Călărași, Centrul de sănătate 
Copanca 4852,00

36. 1007609005747
Călărași, Centrul de sănătate 
Pârjolteni 4852,00

37. 1006601005331
Călărași, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

38. 1007601000584
Călărași, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

39. 1007609005758
Călărași, Centrul de Sănătate 
Vălcineț 4852,00

40. 1007609005736
Călărași, Centrul medicilor 
de familie 7495,00

41. 1007608003263
Călărași, Centrul medicilor 
de familie 8358,46

42. 1003609150317 Călărași, Spitalul raional 8610,94
43. 1003608150033 Căușeni, Spitalul raional 12271,80

44. 1007601000665
Ceadâr-Lunga, Centrul de 
Recuperare pentru copii 4852,00

45. 1007611005052
Ceadâr-Lunga, Centrul de 
sănătate 5887,79

46. 1007601000296
Ceadâr-Lunga, Centrul de 
sănătate publică 4852,00

47. 1003611151227
Ceadâr-Lunga, Spitalul 
raional 7133,52

48. 1007605005912 Cimișlia, Centrul de sănătate 7729,38

49. 1007601000056
Cimișlia, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

50. 1003605150319 Cimișlia, Spitalul raional 8183,93

51. 1007611005063 Comrat, Centrul de sănătate 6417,16

52. 1012611002529
Comrat, Centrul de sănătate 
Congaz 4852,00

53. 1006601005043
Comrat, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

54. 1003611151205 Comrat, Spitalul raional 10765,37

55. 1003611150116
Comrat, SZAMU „UTA 
Găgăuzia” 5396,96

56. 1011600034923
Criuleni, Centrul de sănătate 
Măgdăcești 4852,00

57. 1006601004208
Criuleni, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

58. 1007600074799
Criuleni, Centrul medicilor 
de familie 5588,85

59. 1003600153223 Criuleni, Spitalul raional 8577,23

60. 1007604006808
Dondușeni, Centrul de 
sănătate 5625,96

61. 337274

Dondușeni, Centrul 
Ftiziopneumologic de 
reabilitare pentru copii 
„Târnova” 4852,00

62. 1003604150574 Dondușeni, Spitalul raional 6317,77
63. 1008600001156 Drochia, Centrul de sănătate 8968,89

64. 1010607000164
Drochia, Centrul de sănătate 
Ochiul Alb 4852,00

65. 1012607001822
Drochia, Centrul de sănătate 
Pelinia 4852,00

66. 1007601000218
Drochia, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

67. 1003607150139 Drochia, Spitalul raional 13928,85
68. 1003600157793 Dubăsari, Centrul de sănătate 5796,95
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69. 1006601005308
Edineț, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

70. 1007604007403
Edineț, Centrul medicilor de 
familie 9698,65

71. 1003604150817 Edineț, Spitalul raional 11811,13

72. 1011602006032
Fălești, Centrul de sănătate 
Chetriș 4852,00

73. 1012602002662
Fălești, Centrul de sănătate 
Mărăndeni 4852,00

74. 1007601000012
Fălești, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

75. 1008602000201
Fălești, Centrul medicilor de 
familie 6455,12

76. 1003602151120 Fălești, Spitalul raional 9544,23

77. 1008607001063
Florești, Centrul de sănătate 
Ghindești 4852,00

78. 1010607003110
Florești, Centrul de sănătate 
Mărculești 4852,00

79. 1007601000539
Florești, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

80. 1011607004055
Florești, Centrul de sănătate 
Târgul Vertiujeni 4852,00

81. 1007607008593
Florești, Centrul medicilor de 
familie 7446,93

82. 1003607150140 Florești, Spitalul raional 13586,28
83. 1007602013413 Glodeni, Centrul de sănătate 4852,00

84. 1010602004949
Glodeni, Centrul de sănătate 
Cobani 4852,00

85. 1010602005474
Glodeni, Centrul de sănătate 
Fundurii Vechi 4852,00

86. 1010602001465
Glodeni, Centrul de sănătate 
Hâjdieni 4852,00

87. 1007601000160
Glodeni, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

88. 1003602150721 Glodeni, Spitalul raional 7528,09

89. 1012605001781
Hâncești, Centrul de sănătate 
Ciuciuleni 4852,00

90. 1006601003131
Hâncești, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

91. 1009605004078
Hâncești, Centrul medicilor 
de familie 9771,59

92. 1010605003334 Hâncești, Spitalul Cărpineni 4852,00
93. 1003605151372 Hâncești, Spitalul raional 13274,47

94. 1006601004264
Ialoveni,  Centrul de sănătate 
publica raional 4852,00

95. 1010600008275
Ialoveni, Centrul de sănătate 
Costești 4852,00

96. 1011600020533
Ialoveni, Centrul de sănătate 
Văsieni 4852,00

97. 1007600076139
Ialoveni, Centrul medicilor 
de familie 6098,60

98. 1003600157232 Ialoveni, Spitalul raional 7363,04
99. 1007605006207 Leova, Centrul de sănătate 4852,00

100. 1007605006218
Leova, Centrul de sănătate 
Iargara 4852,00

101. 1007605006229
Leova, Centrul de sănătate 
Sărăteni 4852,00

102. 1003605150283 Leova, Spitalul raional 6022,64

103. 1007609005770
Nisporeni, Centrul de 
sănătate 6933,41

104. 1003609150340 Nisporeni, Spitalul raional 6863,87
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105. 1007604006565 Ocnița, Centrul de sănătate 5136,79

106. 1010604000299
Ocnița, Centrul de sănătate 
Otaci 4852,00

107. 1006601005283
Ocnița, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

108 1003604150806 Ocnița, Spitalul raional 7144,21

109. 1007606007360
Orhei, Centrul de sănătate 
Morozeni 4852,00

110. 1006606008360
Orhei, Centrul de sănătate 
Peresecina 4852,00

111. 1006601005227
Orhei, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

112. 1006606008407
Orhei, Centrul medicilor de 
familie 7915,75

113. 1008606006773 Orhei, Colegiul de Medicină 4852,00

114. 1003606150039
Orhei, Spitalul de Psihiatrie și 
Ftiziopneumologie 4852,00

115. 1003606150028 Orhei, Spitalul raional 16576,90

116. 1011602006179
Râșcani, Centrul de sănătate 
Corlăteni 4852,00

117. 1006601005168
Râșcani, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

118. 1008602000212
Râșcani, Centrul medicilor de 
familie 7195,15

119. 1003602150754 Râșcani, Spitalul raional 9130,12

120. 1007606007625
Rezina, Centrul medicilor de 
familie 5543,53

121. 1003606015554 Rezina, Spitalul raional 5774,56
122. 1007602012771 Sângerei, Centrul de sănătate 5332,83

123. 1010602001546
Sângerei, Centrul de sănătate 
Biruința 4852,00

124. 1011602005758
Sângerei, Centrul de sănătate 
Chișcăreni 4852,00

125. 1011602005770
Sângerei, Centrul de sănătate 
Copăceni 4852,00

126. 1003602150743 Sângerei, Spitalul raional 9293,31

127. 1007601000229
Soroca, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

128. 1010607000784
Soroca, Centrul de sănătate 
Rudi 4852,00

129. 1010607003501
Soroca, Centrul de sănătate 
Visoca 4852,00

130. 1007607008571
Soroca, Centrul medicilor de 
familie 9285,45

131. 1003607150209 Soroca, Spitalul raional 13950,00

132. 1012600001063
Strășeni, Centrul de sănătate 
Vorniceni 4852,00

133. 1007600073873
Strășeni, Centrul medicilor de 
familie 6528,47

134. 1003600158309 Strășeni, Spitalul raional 7960,02

135. 1007606007418
Șoldănești, Centrul de 
sănătate 4852,00

136. 1003606015521 Șoldănești, Spitalul raional 5746,56

137. 1007608003207
Ștefan Vodă, Centrul de 
sănătate 6630,82

138. 1010608001065
Ștefan Vodă, Centrul de 
sănătate Crocmaz 4852,00

139. 1006601005320
Ștefan Vodă, Centrul de 
sănătate publică 4852,00

140. 1003608150228 Ștefan Vodă, Spitalul raional 8824,30
141. 1007603006627 Taraclia, Centrul de sănătate 4852,00
142. 1003610003215 Taraclia, Spitalul raional 4956,76
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143. 1007606007577 Telenești, Centrul de sănătate 4852,00

144. 1010606005508
Telenești, Centrul de sănătate 
Căzănești 4852,00

145. 1010606000282
Telenești, Centrul de sănătate 
Mândrești 4852,00

146. 1006601005364
Telenești, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

147. 1007606007566
Telenești, Centrul de sănătate 
Sărătenii Vechi 4852,00

148. 1003606150040 Telenești, Spitalul raional 6696,04
149. 1007609005817 Ungheni, Centrul de sănătate 7820,06

150. 1012609003358
Ungheni, Centrul de sănătate 
Cornești 4852,00

151. 1011609001689
Ungheni, Centrul de sănătate 
Danuțeni 4852,00

152. 1011609001678
Ungheni, Centrul de sănătate 
Măcărești-Costuleni 4852,00

153. 1006601005087
Ungheni, Centrul de sănătate 
publică 4852,00

154. 2568956

Ungheni, Centrul 
Ftiziopneumologie de 
Reabilitare pentru Copii 
„Cornești” 4852,00

155. 1008609003658
Ungheni, Colegiul de 
Medicina 4852,00

156. 1003609150409 Ungheni, Spitalul raional 15294,15

157. 1006601005054
Vulcănești,  Centrul de 
sănătate publica raional 4852,00

158. 1007611005133
Vulcănești, Centrul de 
sănătate 4852,00

159. 1003611151216 Vulcănești, Spitalul raional 4852,00

160. 1007600063492

„Gedeon Richter” Rețea 
farmaceutica societatea 
cu Răspundere Limitata 
Întreprinderea Mixta 8320,27

161. 1003600036045

„Gedeon Rihter” 
Reprezentanta firmei ungare 
societatea pe acțiuni în 
Republica Moldova 14687,14

162. 1002600034310
„Rihpangalfarma” Societatea 
cu Răspundere Limitata 10536,84

163. 1002600039072
„Sanfarm-prim” Societatea pe 
Acțiuni 5440,80

164. 1006601004002 Agenția Medicamentului 8457,76

165. 1006601003968

Asociația Curativ Sanatorială 
și de Recuperare a 
Cancelariei de Stat, Spitalul 
Republican 11115,25

166. 1006601003924

Asociația Curativ 
Sanatorială și de Recuperare 
a Cancelariei de Stat, 
Policlinica 5233,54

167. 1006601003946

Asociația Curativ Sanatorială 
și de Recuperare a 
Cancelariei de Stat, Centru de 
sănătate publica 4852,00

168. 1003600153360
Asociația Medicala 
Teritoriala Botanica 29356,76

169. 1003600153131
Asociația Medicala 
Teritoriala Buiucani 19308,74

170. 1003600152743
Asociația Medicala 
Teritoriala Ciocana 18745,76
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171. 1003600153212
Asociația Medicala 
Teritoriala Râșcani 23708,85

172. 1003600153267
Asociația Medicală 
Teritoriala Centru 21305,67

173. 1004600048025
C.M.E. „Sancos” Societate cu 
răspundere limitata 4852,00

174. 1006601004068
Centru de Sănătate Publica 
municipiul Chișinău 15594,14

175. 1003600150196
Centru Republican de 
Diagnosticare Medicala 17807,70

176. 1011601000239

Centrul de educație medicala 
continua a personalului 
medical si farmaceutic cu 
studii medii 4852,00

177. 1006601004105 Centrul de medicina legala 12301,56

178. 1007601001363

Centrul de plasament și 
reabilitare pentru copiii de 
vârsta frageda 5328,23

179. 1003600153186 Centrul de sănătate Bubuieci 4852,00
180. 1003600153371 Centrul de sănătate Ciorăscu 4852,00
181. 1003600153407 Centrul de sănătate Colonița 4852,00
182. 1003600153108 Centrul de sănătate Cricova 4852,00
183. 1003600153050 Centrul de sănătate Durlești 4852,00

184. 1003600153245
Centrul de sănătate 
Ghidighici 4852,00

185. 1003600158468 Centrul de sănătate Sângera 4852,00
186. 1003600153289 Centrul de sănătate Vatra 4852,00
187. 1003600153278 Centrul de sănătatea Trușeni 4852,00

188. 1007601011353

Centrul municipal de 
plasament și reabilitare a 
copiilor de vârsta frageda 4852,00

189. 1007601000768
Centrul National de 
Management în Sănătate 4852,00

190. 1007601001123
Centrul National de Sănătate 
Publica 15614,98

191. 1006601004242
Centrul National de 
Transfuzie a Sângelui 7466,30

192. 1003600152606
Centrul National Științifico-
practic de Medicină Urgentă 83100,88

193. 1006600049347
Centrul republican de 
reabilitare pentru copii 5211,44

194. 1003600152765
Centrul stomatologic 
municipal 4852,00

195. 1003600153049
Centrul stomatologic 
municipal de copii 4852,00

196. 1003600162881

Clinica Universitara de 
Asistenta Medicala primara 
a Universitatea de Stat 
de Medicina și Farmacie 
„N.Testemițanu” 4852,00

197. 1007600000510

Colegiul National de 
Medicină și farmacie „Raisa 
Pocalo” 10362,83

198. 1007601001134

Consiliul National pentru 
Determinarea Dizabilității și 
Capacității de Munca 7083,23

199. 1003600153337
Dispensarul Municipal 
Dermatovenerologic 5266,49

200. 1003600150509
Dispensarul Republican de 
Narcologie 11327,53

201. 1003600128971
Farmacia „Centrofarm” 
Societatea pe Acțiuni 4852,00

202. 1008600012844 SRL „Medisan” 4852,00
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203. 1003600006835
Farmacia nr. 280 Societatea 
pe Acțiuni 4852,00

204. 1003600150613
Institutul de Cardiologie 
Ministerul Sănătății al RM 14488,90

205. 1003600151724

Institutul de 
Ftiziopneumologie „Chiril 
Draganiuc” 20678,35

206. 1003600150602
Institutul de Neurologie și 
Neurochirurgie 14984,48

207. 1003600151643 Institutul Mamei și Copilului 66030,20
208. 1003600151023 Institutul oncologic 42050,60
209. 1003600152684 Maternitatea Municipala nr. 2 4852,00

210. 1006601000093
Ministerul Sănătății al 
Republicii Moldova 4852,00

211. 1003600150118
Policlinica Stomatologica 
Republicana 4852,00

212. 1003600150716
Spitalul Clinic al Ministerului 
Sănătății 11987,27

213. 1003600132121
Spitalul clinic de Boli 
Infecțioase „Toma Ciorbă” 8267,05

214. 1003600150554 Spitalul Clinic de Psihiatrie 24958,16

215. 1003600150598
Spitalul Clinic de 
Traumatologie și Ortopedie 11322,65

216. 1003600152709
Spitalul Clinic 
Ftiziopneumologic Municipal 9498,15

217. 1003600152592
Spitalul clinic municipal 
„Sfânta Treime” 27935,14

218. 1003600152558
Spitalul Clinic Municipal 
„Sfântul Arhanghel Mihail” 13579,92

219. 1003600152570
Spitalul Clinic Municipal de 
Boli Contagioase de Copii 4852,00

220. 1003600152640
Spitalul clinic municipal de 
copii „V. Ignatenco” 14895,94

221. 1003600152569
Spitalul Clinic Municipal nr 1 
pentru copii 6564,11

222. 1003600152673 Spitalul clinic municipal nr. 1 23792,91
223. 1003600152628 Spitalul clinic municipal nr. 4 4852,00
224. 1003600150783 Spitalul Clinic Republican 51810,35

225. 1003600151517
Spitalul Dermatologie și 
Maladii Comunicabile 7630,96

226. 1003600152732
Stația Zonala Asistenta 
Medicala Urgenta „Centru” 46843,96

227. 1004600038758
Stațiunea balneara „Bucuria-
Sind” S.R.L. 4852,00

228. 1007600000794

Universitatea de Stat de 
Medicina și Farmacie „N. 
Testemițanu” 119499,84


