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D E C I Z I E  nr.1-15 

 

                                                                                             din 29 martie  2019          

 

Cu privire la raportul financiar 

 al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Şoldăneşti 

 

  În conformitate cu prevedrile art.43 alin.(1) al Legii privind administraţia    

publică locală nr. 436-  XVI     din 28 decembrie 2006, p. 29 şi 30 din Regulamentul de 

activitate a ÎM Centrul Stomatologic raional Şoldăneşti, coordonat prin decizia nr.3-12 

din 25.04.2017 şi    întru executarea deciziei nr.5-16 din 06 decembrie 2018 Cu privire 

la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 

2019, Consiliul raional DECIDE:    

    

I. Se aprobă raportul financiar pentru anul 2018 al ÎM Centrul Stomatologic raional 

Şoldăneşti ( se anexează). 

 

II. Profitul-net al ÎM Centrul Stomatologic raional Şoldăneşti, în sumă de 120969,60  

lei, se redirecţionează la formarea rezervei pentru dezvoltarea instituţiei , inclusiv 

fiind scutiţi de plata impozitului la bugetul raional în sumă de 14516,39 lei. 

 

III.Se desemnează responsabil de îndeplinirea prevederilor deciziei directorul ÎM 

Centrul Stomatologic raional Şoldăneşti, dl Crudu Mihail. 

 

IV.Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului.  

 

V.Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei consultative de specialitate 

„Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie şi comerţ”. 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                               L.Vidraşco 
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Despre  activitatea  economic-financiară      a  Întreprinderii  Municipale  ”  Centrul      

Stomatologic  Raional  Șoldănești  ” 

                                           ANUL 2018 

 

              Întreprinderea Municipală ” Centrul Stomatologic Raional  Șoldănești ” a fost 

fondată prin Decizia consiliului Raional Șoldănești nr. 8-11 din 28.11.2013 și își desfășoară 

activitatea pe parcursul acestor ani la autogestiune și în  autonomie financiară.  

 

             Servicul  stomatologic  în  perioada  anilor  2014 - 2018  este  un  serviciu cu  o  

activitate  rentabilă,  fără  careva-i  abateri,  sau  depășiri  a  resurselor  financiare  

acumulate,  fără  datorii,  fără  stocuri,   care  depășesc  stocurile  normativ  și  fără  careva-i  

devieri  de  la  Standarte  și  Normativele Nașionale,  respectînd cu strictețe prevederile 

Programului Unic în asistența medicală stomatologică. 

              CS  prestează  2  tipuri  de  servicii  stomatologice:   

 

           Servicii  prestate  populației  asigurate  din  raion  în  număr  de 24433  din  sursele  

financiare  acordate  per/capito  de  Compania  Națională  de  Asigurări  în  Medicină, 

populatia asigurată din an in an este in descrestere;  și   servicii  de  asistență medicală și 

protezare dentare  contra  plată.  

Capacitatea  CS Raional în  personal  medical  și  nemedical  este  următoarea: 

Medic  stomatolog-chirurg; - 1 persoană    

Medic stomatolog  pediatru;- 1 persoană 

Medic  stomatolog  teraput;  Șoldănești - 2 persoane  

                                +  Cotujenii  Mari-1 persoană, care deservește și satul Răspopeni. . 

Medic  stomatolog  ortoped;  -1 persoană; - 3  tehnicieni  dentari;  2-asistente  medicale, 1-

infermieră. 

               Asigurarea  cu  cadre  medicale  a  Centrului  Stomatologic  la  categoria  medici  

este  de 90,0% .  Nu  este  medic  în  satul  Vad-Rașcov.  Restul  cadrelor  medicale  și  

nemedicale  șînt  suficiente  pentru  activitatea  serviciului  stomatologic.  Numărul  funcțiilor  

incluse  și  aprobate  în  Statele  de  Personal  sînt  calculate  la  populația  raionului  asigurați  

și  neasigurați.   

              Pe  parcursul  anilor  2014 – 2018  serviciul  stomatologic  a  înregistrat  progrese  în  

asistența  medicală  acordată  populației,   de  la  6408  vizite  în  anul  2014  pînă  la 7404  

vizite  în  anul  2018  sau  cu  o  crestere  a  solicitărilor  de  15 %.  Vreau  să  menționez  un  

lucru,  care  complică  activitatea  serviciului,  -  nu  se  duce  lucrul  de  educație  și  

profilaxie  și  marea majoritate  ( 75% ) a  adresărilor  și  solicitărilor  sînt  urgente  sau  

tardive ,  fapt  care  duce  la  diverse  complicații  ale  afecțiunilor  stomatologice .  Cît  

privește  ”protezarea  dentară  ”  -  tratamentul  ortopedic  este  în  raport  cu  posibilitățile  

financiare  ale  populației  și  este  un  indice  stabil  pe  parcursul  acestor   ani. 

   

      1.  Pentru persoanele asigurate  CNAM  a contractat în anul 2018 cîte 24. 04  lei                

           per/persoană asigurată -  față de  22,12  contractat în anul 2017  sau cu 1,92 lei  

           per/persoană mai mult  și suma  contractuală  constituie  -  587744,58 lei,  sau  50,8 %    

           din suma totală de venituri acumulate în anul de gestiune 2018.  

            

2. Venituri  din  serviciile  medicale  stomatologice  contraplată,  au   constituit în anul de   

    gestiune  2018  -  574079,00 lei și constitue 49,2 %din veniturile anuale ale institutiei.   

       

Vă  prezint  datele contabile referitor la venituri și cheltuieli pentru anul 2018 conform  tabelei 

de mai jos:      

 



 

Veniturile si cheltuielile Plan preciz Chelt. 

efective 

% 

indeplinirii 

Datorii-

debit 

Datorii - 

credit 

1 2 3 4 5 6 

Sold la 01.01.18 CNAM 178700.00     

Sold la 01.01.18 EXTRAB 39600.00     

    TOTAL > SOLD 218300.00     

Venituri – CNAM - 2018 592744.58     

Venituri - Extrabuget-2018 574079.00     

Venituri Fondator - 2018      50000.00     

      

TOTAL> VENITURI 1216823.58     

      

CHELTUELI  TOTAL> 1255952,66 1215930.79 96,81 %  80808,59 

Inclusiv>      

Cheltuieli de personal: 933034,50 923591,66 98,99 %  78912,64 

Retribuirea nuncii 731774,00 729299,17 99,66 %  60260,67 

Contrib. de asig. sociale 168307,00 157738,35 93,72 %  15721,61 

Prima de asigurare 32953,50 36554,14 110,9 %  2930,36 

Medicamente și consum. 64575,00 69486,72 107,6 %   

Reparatii curente - mijloace fixe 15000,00 16087,00 107,2 %   

Energie electrică 15000,00 13325,87 88,84 %   

Energie termică 12500,00 11511,71 92,1 %   

Apă și canalizare 5250,00 5143,67 97,97 %   

Procurări de mijloace fixe – autoclav și 

sigilator 

132850,00 132850,00 100,0 %   

Reparat. și deserv. dispozit. medicale 7000,00 6910,00 98,71 %   

Deplasari in interes de serviciu 500,00 446,00 89,2 %   

Servicii medic-le prestate de alti prestatori 8810,00 5040,00 57,2 %  1650,00 

Cheltuieli de igiena și curatenie 5000,00 4912,00 98,2 %  245,95 

Formulare medicale - FIȘE 4500,00 4500,00 100,0 %   

Aparat de casă + tonometru 3500,00 3584,86 102,4 %   

Rechizite de birou 2500,00 2723,00 108,9 %   

Alte cheltuieli 45933,16 15818,30 34,5 %   

      

      

Sold la 31.01.2018 -  CNAM  101999,69    

Sold la 31.01.2018 -  EXTRABUJET  57171,23    

TOTAL SOLD-31.12.2018  159170,92    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Din cele relatate în raport și după cifrele analizate mai sus  se  vede  clar  că  veniturile  și  

cheltuelile  corespund  surselor  de  provenență,  sînt  stabile,  și  nu  se  observă  depășiri  

esențiale în  cheltueli  față  de  veniturile acumulate.  

         În scopul respectării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu 

modificările și completările ulterioare Cu privire la aplicarea măsurilor de casă și control cu 

memorie fiscală pentru  efectuarea decontărilor în numerar institutia a dotat cu aparat de 

casă Cabinetul Stomatologic din satele Cotiujenii Mari și Raspopeni.   

 

        Achitarea plăților pentru serviciile medicale stomatologice se efectuază în casa instituției 

și clientii primesc bonul de plată. 

 

        Tarifele referitor la serviciile medicale acordate sînt afisate pe panoul instituției și 

fiecare client le poate solicita în orice cabinet la medicul stomatolog. 

 

       Am achitat 12 salarii lunare. Soldul mijloacelor financiare în întrejime pe instituție la 

data de 31.12.218 constituie 159170,92 lei din care se achită salariul pe luna decembrie + 

contribuțiile salariale și toate ceelalte datorii, care se reflectă în raportul anual prezentat 

CNAM și Fondatorului, în luna ianuarie 2018,  care constutuie 80808,59 lei.  Soldul 

disponibil real  rentabil  ( 159170,92 lei – 80808,59 = 78362,33 lei ) rugăm respectuos să fie 

lăsat in institutie pentru dezvoltarea institutiei.  

           Prin achizțtiile centralizate sa cumpărat un autoclav  și un sigilator – ambalator în 

sumă de 132850,00 lei pentru tot centrul.  Grație  Consiliului Raional care a contribuit la 

aceste procurări cu 50000,00 lei 

 

              Din  cele  menționate pot  spune,  că  situașia  economic  financiară  este  

satisfăcătoare,  sursele  financiare  de  care  dispunem  ne  permit  acoperirea  cheltuelilor  

curente,  dar  nu  sînt  suficiente  pentru  implimentarea  tehnologiilor  noi  în  acordarea  

serviciilor  conform  standartelor  europene, și nici pentru   pentru  dispozitivelor –fotoliilor 

stomatologice, care sint cu uzura deja de  50% și care urmează la timpul respectiv de a fi 

renovate.  

 

                         La  sfîrșit  vreau să  spun,  că  personalul  încadrat  în  serviciul  stomatologic  

este  bine  pregăt,  cu  vechime  mare  în specialitate,  responsabili,  cu  simțul  datoriei  și  va  

continua  să  sporească  calitatea  serviciilor  acordate  populației, dar cu părere de rău sînt la 

o vîrstă mai înaintată iar acei tineri pleacă și se simte insuficiența de cadre la categoria 

medici. Avem o insuficiență de cadre medicale la categoria medici: nu avem medic la Vadul – 

Rașcov. și pentru a asigura populația sectorului Vadul - Rascov cu asistenșă medicală 

stomatologică avem nevoie de un medic stomatolog și  trebuie să dotăm cabinetul cu 

dispozitivele necesare în deosebi cu  fotoliu stomatologic. Nu eeste mai bună situația nici în 

Șoldănești avem 2 funcții vacante de medic stomatolog – terapeut. Vom  depune  eforturi  de  

respectare  a  normelor   tehnice  și  sanitare  pentru  păstrarea și buna   funcționare a  

echipamentului  și   a spozitivelor  medicale  și  vom  pleda  și în continuare pentru   

modernizarea  bazei  tehnic-materiale   a  instituției. Dar pentru  activitate, care să 

corespundă cerințelor actuale avem necesitate de a procura încă 3 fotolii stomatologice : la  

Vad-Rașcov – 1;  și la Șoldănești -2. 

 

 

Director                                                                                 M. Crudu 

 
 

 

     

 

 

  



 

 

 

      

 

      

      

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

Indicii 
Codul 

rîndului 

Aprobat 

iniţial pe 

an 

Precizat pe 

an 

Venituri, 

cheltuieli 

de casă 

Venituri 

calculate, 

cheltuieli 

efective 

Datorii 

debitoa

re 
creditoare 

 
1 2 3 4 5 6 7 

I. VENITURI, total 
1 667.795,00 667.795,00 634.079,00 634.079,00 

  inclusiv: 

       
1. Suma contractuală 

1.1 607.795,00 607.795,00 574.079,00 574.079,00 

  2. Dobînda sporită la 

soldurile băneşti 1.2 

      
3. Alte venituri 

1.3 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

  
II. CHELTUIELI, total 2 667.795,00 663.455,00 621.445,54 542.032,84 

  inclusiv: 

       
1. Retribuirea muncii 

2.1 347.484,00 347.484,00 310.727,05 321.014,53 

 

30.015,00 

din ele : 

       fondul de bază al 

salariului 2.1.1 347.484,00 347.484,00 310.727,05 321.014,53 

 

30.015,00 

bonificaţia pentru 

indicatorii de 

performanţă 2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2. Alimentarea 

pacienţilor 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3. Medicamente și 

consumabile 2.3 39.600,00 39.600,00 32.500,00 19.696,56 

  
4. Alte cheltuieli, total 

2.4 280.711,00 276.371,00 199.959,88 201321,75 

 

8.537,90 

inclusiv: 

       Contribuţii de asigurări 

sociale de stat obligatorii 2.4.1 79.920,00 75.580,00 67.878,02 68.939,95 

 

5.402,70 

Primele de asigurări 

obligatorii de asistenţă 

medicală 2.4.2 15.660,00 15.660,00 13.942,53 18.181,26 

 

1.350,67 

Reparaţia curentă a 

mijloacelor fixe  efectuată 

de terţi 2.4.3 

      
Perfecţionarea cadrelor 2.4.4 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

  
Combustibil – total 

2.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 

  din care: 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  
produse petroliere 2.4.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
cărbune 2.4.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
gaze 2.4.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



alte 2.4.5.4 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Energie electrică 2.4.6 15.600,00 15.600,00 9.443,64 7.633,16 

  
Energie termică 2.4.7 6.700,00 6.700,00 8.157,65 6.593,72 

  Apa şi canalizarea, 

salubritatea 2.4.8 3.500,00 3.500,00 3.478,26 2.811,43 

  Deplasări în interes de 

serviciu 2.4.9 500,00 500,00 0,00 0,00 

  
Alte cheltuieli 2.4.10 66.181,00 66.181,00 16.843,78 16.946,23 

 

1.784,53 

Procurarea mijloacelor 

fixe şi a activelor 

nemateriale 2.4.11 62.650,00 62.650,00 62.650,00 62.650,00 

  Reparaţia capitală a 

mijloacelor fixe efectuată 

de terţi 2.4.12 20.000,00 20.000,00 17.566,00 17.566,00 

  Cheltuieli pentru 

serviciile medicale 

prestate de alți 

prestatori, inclusiv: 2.4.13 

  

0,00 0,00 

  servicii medicale 

paraclinice, specificate în 

anexa nr.4 la Programul 

Unuic al AOAM, prestate 

de alți prestatori 2.4.13.1 

  

0,00 0,00 

  Uzura mijloacelor fixe 

reieşind din cota 

veniturilor din partea 

CNAM în veniturile total 

acumulate 2.4.14 x x x 17.233,86 

  III.  SOLDUL 

MIJLOACELOR 

BĂNEŞTI 3 x x 

    
1. La începutul anului 

3.1 44.537,77 44.537,77 44.537,77 0,00 

  2. La sfîrşitul perioadei 

de gestiune 3.2 39.564,25 39.564,25 57.171,23 0,00 

  

         

 


