MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun.Chişinău

„ 30 „

noiembrie 2020

nr. 1108

„Cu privire la întocmirea şi prezentarea rapoartelor
statistice medicale anuale de către instituţiile medicosanitare pentru anul 2020"
În scopul evaluării bilanţului anual al activităţii instituţiilor medico-sanitare,
elaborării rapoartelor statistice, a indicatorilor de activitate ai instituţiilor
medico-sanitare şi a indicatorilor de sănătate a populației, în temeiul Legii cu
privire la statistica oficială nr. 93/2017, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr. 676/2019 „Cu privire la aprobarea
Programului lucrărilor statistice
pentru anul 2020” şi în temeiul Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 694/ 2017,
ORDON:
1. Se aprobă:
1) Instrucţiuni metodice de elaborare a rapoartelor statistice medicale
anuale, conform anexei nr.1;
2) Graficul prezentării rapoartelor statistice medicale anuale de către
instituţiile medico-sanitare pe anul 2020, conform anexei nr.2;
3) Lista instituţiilor medico-sanitare şi a rapoartelor statistice ce vor fi
prezentate pentru anul 2020 conform anexei nr.3;
4) Lista instituţiilor medico-sanitare republicane responsabile de primirea
rapoartelor statistice pentru anul 2020, conform anexei nr.4;
5) Ordinea şi termenele de prezentare la Agenția Națională pentru Sănătate
Publică (ANSP) a centralizatoarelor rapoartelor statistice medicale pe
anul 2020 şi indicatorilor pentru „Anuarul statistic al sistemului de
sănătate din Moldova”, conform anexei nr.5;
6) Codul raionului/municipiului şi numărul de exemplare a
centralizatoarelor
rapoartelor
statistice
pe
anul
2020,
conform anexei nr.6;

2. Conducătorii Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a consiliului
municipal Chișinău,
Direcţiei Generale Sănătate şi Protecţie Socială UTA
Găgăuzia, Serviciului Sănătate al Primăriei municipiul Bălţi, instituţiilor medicosanitare publice republicane, municipale şi raionale, Agenției Naționale pentru
Sănătate Publică, Centrului Național de Asistenţă Medicală Urgentă
Prespitalicească, Centrului de Medicină Legală vor asigura:
1) Întocmirea următoarelor rapoarte statistice medicale pe anul 2020, aprobate
prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale nr. 989 din
03 noiembrie 2020, conform instrucțiunilor metodice de întocmire a rapoartelor
statistice medicale anuale, anexa nr.1.
a). Formularele rapoartelor statistice medicale pentru
instituţiile medico-sanitare
Formular număr

Denumirea formularului

nr.7-săn.
nr.8-săn.

„Raport statistic privind cazurile noi de tumori”
„Raport statistic privind cazurile noi de tuberculoză activă”
„Raport statistic privind maladiile şi contingentele de bolnavi cu
dereglări narcologice”
„Raport statistic privind numărul maladiilor înregistrate la bolnavii
domiciliaţi în teritoriul de deservire a instituţiei medico-sanitare ”
„Raport statistic privind cauzele externe ale traumelor”
„Raport statistic privind întreruperea de sarcină (în termenele
pînă la 21 săptămîni)”
„Raport statistic privind asistenţa medicală acordată populaţiei supuse acţiunii radiaţiei ionizante în urma avariei de la CA Cernobîl”
„Raport statistic privind incapacitatea de muncă temporară”
„Raport statistic privind statele de funcţii şi cadrele instituţiei
medico-sanitare”
„Raport statistic privind statele de funcţii ale instituţiilor de asistenţă
medicală primară la finele anului gestionar”
„Raport statistic privind activitatea centrului (cabinetului)
stomatologic”
„Raport statistic privind bolnavii cu hepatite cronice şi ciroze
hepatice”
„Raport statistic privind activitatea instituţiei medico-sanitare”

nr.11-săn.
nr.12-săn.
nr.12t-săn.
nr.13-săn.
nr.15-săn.
nr.16-săn.
nr.17-săn.
nr.17a-săn.
nr.19-săn
nr.29-săn.
nr.30-săn.
anexa nr.1
la formularul
nr.30-săn.

nr.31-săn.
nr.32-săn.
nr.32a-săn.
nr.32b-săn.

„Raport statistic privind activitatea de staţionar a instituţiei
medico-sanitare”
„Raport statistic privind asistenţa medicală acordată copiilor”
„Raport statistic privind asistenţa medicală acordată gravidelor”
„Raport statistic privind asistenţa medicală acordată parturientelor
şi lăuzelor”
„Raport statistic privind supravegherea medicală a gravidelor
infectate HIV”
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Formular număr

Denumirea formularului

nr. 49-săn.

„Raport statistic privind activitatea laboratorului de fertilizare
in VITRO“
„Raport statistic privind bolnavii de tuberculoză“
„Raport statistic privind bolnavii de sifilis, gonoree şi
dermatomicoze”
„Raport statistic privind bolnavii cu tumori”
„Raport statistic privind tulburările mentale şi de comportament”
„Raport statistic privind activitatea centrului comunitar de sănătate
mintală”
„Raport statistic privind activitatea centrului (secţiei, cabinetului)
de transfuzie a sîngelui”
„Raport statistic privind activitatea staţiei de asistenţă medicală de
urgență prespitalicească"
„Raport statistic privind activitatea centrului de plasament şi
reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă ( casei copilului)”
„Raport statistic privind copiii separați de familie (abandonaţi)
spitalizaţi în instituţia medico-sanitară (maternitate/secţia
obstetricală, spital pentru copii/secţia pediatrică)”
„Raport statistic privind activitatea centrului medicină legală
şi a subdiviziunilor lui”
„Raport statistic privind activitatea centrului de recuperare p-u copii”
„Raport statistic privind activitatea centrului ftiziopneumologic de
reabilitare pentru copii”
„Raport statistic privind activitatea staţiunii balneosanatoriale (sanatoriului)”
„Raport statistic privind deservirea medicală a copiilor cu
dizabilităţi”
„Raport statistic privind serviciile de sănătate prietenoase tinerilor”

nr.53-săn.

„Raport statistic privind tratamentul recruţilor bolnavi”

nr.32c-săn.
nr.33-săn.
nr.34-săn.
nr.35-săn.
nr.36-săn.
nr.36a-săn.
nr.39-săn.
nr.40-săn.
nr.41-săn.
nr.41a-săn.
nr.42-săn.
nr.43-săn.
nr.44-săn.
nr.45-săn.
nr.46-săn.

b). Formularele rapoartelor statistice medicale de ramură
în domeniul Sănătăţii Publice
Formular număr

nr. 1-săn.
nr. 2-săn.
nr. 5-săn.
nr. 6-săn.
nr.18-săn.
nr. 50-săn.

Denumirea formularului

„Raport statistic privind bolile parazitare şi combaterea dipterelor
hematofage”
„Raport statistic privind bolile infecţioase şi parazitare”
„Raport statistic privind vaccinările preventive”.
„Raport statistic privind cuprinderea copiilor cu vaccinări împotriva
bolilor infecţioase”
„Raport statistic privind supravegherea și controlul de stat a
sănătăţii publice în raion, municipiu”
„Raport statistic privind promovarea sănătății și educaţie pentru
sănătate”
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2) Prezentarea rapoartelor statistice în conformitate cu anexa nr. 3:
Formular
număr

Denumirea formularului

nr.11săn.

„Raport statistic privind maladiile şi contingentele
de bolnavi cu dereglări narcologice”

nr.12săn.

„Raport statistic privind numărul maladiilor
înregistrate la bolnavii domiciliaţi în teritoriul
de deservire a instituţiei medico-sanitare ”

nr.12tsăn.

„Raport statistic privind cauzele externe ale
traumelor”

Se prezintă la

Adresa

Persoana
responsabilă
Telefo
pentru primirea
n
raportului statistic
022E. Paciu
72-78IMSP DRN
56
022L.Catan
72-5292
022S. Rusu
28-04IMSP SCT şi O
72
02272-5214

nr.13săn.

„Raport statistic privind întreruperea de sarcină
(în termenele pînă la 21 săptămîni)”

nr.15săn.

„Raport statistic privind asistenţa medicală
acordată populaţiei su- puse acţiunii radiaţiei
ionizante în urma avariei de la CA Cernobîl”

L.Catan

nr.16săn.

„Raport statistic privind incapacitatea de muncă
temporară”

E.Sîrbu

nr.17săn.

„Raport statistic privind statele de funcţii şi
cadrele instituţiei medico-sanitare”

V.Gutul
V.Gorodisteanu

02273-5185

nr.17asăn.

„Raport statistic privind statele de funcţii ale
instituţiilor de asistenţă medicală primară la
finele anului gestionar”

V.Gutul.
V Gorodisteanu

02273-5185

nr.19săn

„Raport statistic privind activitatea centrului
(cabinetului) stomatologic”

nr.29săn.

„Raport statistic privind bolnavii cu hepatite
cronice şi ciroze hepatice”

M.Celac

nr.30săn.

„Raport statistic privind activitatea instituţiei
medico-sanitare”

S.Russu

I.Jurat

Agenția
Națională
pentru
Sănătate
Publică

anexa nr.1
la
„Raport statistic privind activitatea de staţionar a
formularul instituţiei medico-sanitare”
nr.30-săn.

MD 2009
mun.
Chişinău,
str. Cozmescu, 3

M. Şestovschii
IMSP PRS

S.Curiev- maturi

E.Vlasova- copii
IMSP IMC

nr.31săn.

„Raport statistic privind asistenţa medicală
acordată copiilor”

C. Cartamîşeva
IMSP IMC

nr.32săn.

„Raport statistic privind asistenţa medicală
acordată gravidelor”

T. Berdaga
IMSP IMC

nr.32asăn.

„Raport statistic privind asistenţa medicală
acordată parturientelor şi lăuzelor”

T. Berdaga
IMSP IMC

nr.32c- „Raport statistic privind activitatea laboratorului de
săn. fertilizare in VITRO“

T. Berdaga
IMSP IMC

nr.35săn.

Iu. Ţurcanu
IMSP IO

„Raport statistic privind bolnavii cu tumori”
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02272-5292
02272-8066

02228-0472
02272-5292
02272-5292

02272-5214

02228-0472
02272-5214
02272-5214
02272-5214
02285
2186

Telefon
mobil /
e-mail
06933
4736
06097
2849
06899
5742
06928
5607 /
ijurat
@ms.
md
06097
2849
06921
4763
07921
2021
06916
9575
07921
2021
06916
9575
06941
2176

06964
8487
06934
3402 /
scuriev
@gmai
l.com
07902
1215
06938
6495
07976
8172
07976
8172
07976
8172
06711
9599

Formular
număr

Denumirea formularului

nr.36săn.

„Raport statistic privind tulburările mentale şi de
comportament”

nr.36asăn.

„Raport statistic privind activitatea centrului
comunitar de sănătate mintală”

nr.41săn.
nr.41asăn.

Se prezintă la

Adresa

„Raport statistic privind activitatea centrului de
plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă
fragedă ( casei copilului)”
„Raport statistic privind copiii separați de familie
(abandonaţi) spitalizaţi în instituţia medicosanitară (maternitate/secţia
obstetricală, spital
pentru copii/secţia pediatrică)”

nr.43săn.

„Raport statistic privind activitatea centrului de
recuperare p-u copii”

nr.44săn.

„Raport statistic privind activitatea centrului
ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii”

nr.45săn.

„Raport statistic privind activitatea staţiunii
balneosanatoriale (sanatoriului)”

nr.46săn.

„Raport statistic privind deservirea medicală a
copiilor cu dizabilităţi”

nr.53săn.

„Raport statistic privind tratamentul recruţilor
bolnavi”

Persoana
responsabilă
Telefon
pentru primirea
raportului statistic
N. Cebotari
Centrul
Comunitar
022
Sănătate Mintală 929788
Grup SRL, mun.
Chişinău
022M.Celac
72-5292
I.Jurat

M.Celac

Agenția
Națională
pentru
Sănătate
Publică

MD 2009
mun.
Chişinău,
str.
Cozmescu, 3

M.Celac

P. Crudu

P. Crudu
M. Celac

Telefon
mobil

069274
593

02272-5214

069285
607 /
ijurat@
ms.md

02272-5292
02272-5292
02228-0473
02228-0473
02272-5292

069151
634
069151
634

069285
607/
ijurat@
ms.md
069285
607 /
ijurat@
ms.md
069285
607 /
ijurat@
ms.md

“Raport statistic privind activitatea agentului
economic privat la prestarea serviciilor medicale”

I.Jurat

02272-5214

nr.10săn.

“Raport statistic privind activitatea serviciului
medical pe lîngă întreprinderi şi instituţii”

I.Jurat

02272-5214

nr.20săn.

"Raport statistic privind asistenţa medicală
acordată copiilor din casele de copii şi şcoliinternate",

I.Jurat

02272-5214

A.Corloteanu

02257-2230

067443
997

V.Calistru

02279-4117

068161
987

V.Calistru

02279-4117

068161
987

nr.1aim-săn.

nr.33săn.

nr.34săn.

„Raport statistic privind bolnavii de tuberculoză“

„Raport statistic privind bolnavii de sifilis,
gonoree şi dermatomicoze”
IMSP Dispensarul Municipal
Dermatovenerologic mun. Chişinău, spitalul
clinic Bălţi şi spitalele raionale
„Raport statistic privind bolnavii de sifilis,
gonoree şi dermatomicoze”
alte instituţii medico-sanitare

Institutul de
mun.
Ftiziopneumo Chişinău,
-logie
str.
”Chiril
Constantin
Draganiuc” Vîrnav, 13
MD 2011
IMSP Spitalul
mun.
de
Chişinău,
Dermatologie
str.
si Maladii
Costiujeni,
Comunicabile
5/1
Agenția
MD 2009
Națională
mun.
pentru
Chişinău,
Sănătate
str.
Publică Cozmescu, 3
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Formular
număr

Denumirea formularului

Se prezintă la

Adresa

mun.
Centrul
Chişinău,
Naţional de
str.
Transfuzie
Academiei,
Sînge
11
IMSP Centrul
Național de
mun.
Asistenţă
Chişinău,
Medicală
str. Toma
Urgentă
Ciorbă, 1
Prespitaliceas
că

Persoana
responsabilă
Telefon
pentru primirea
raportului statistic

Telefon
mobil

A. Gherman

02222- 5107

069757
999

R. Creangă

02278-0674

060111
197

nr.39săn.

„Raport statistic privind activitatea centrului
(secţiei, cabinetului) de transfuzie a sîngelui”

nr.40săn.

„Raport statistic privind activitatea staţiei de
asistenţă medicală de urgență prespitalicească"

nr.42săn.

„Raport statistic privind activitatea centrului
medicină legală şi a subdiviziunilor lui”

mun.
Centrul de
Chişinău,
Medicină
str. CorolenLegală
co, 8

C. Ciorba

02273- 8278

068024
376

nr. 49săn.

„Raport statistic privind serviciile de sănătate
prietenoase tinerilor”

Centrul de
mun.
Sănătate
Chişinău,
Prietenos
str. Socoleni,
Tinerilor
19
„Neovita”

G. Leșco

02246- 3728

078884
050

nr. 1săn.

„Raport statistic privind bolile parazitare şi
combaterea dipterelor hematofage”

022574
632

069335
012

nr. 2săn.

„Raport statistic privind bolile infecţioase şi
parazitare”

Vera Lungu,
sef secție
Natalia
Caterinciuc,
șef direcție

022574
702

067493
477

Anatol Melnic,
șef secție

022574
674

069730
314

Anatol Melnic,
șef secție

022574
674

069730
314

Nina Dragomir,
șef secție

022574
586

069072
492

Natalia Silitrari,
șef direcție

022574
683

079781
028

02272-8066

069098
224
079022
966

nr. 5săn.

„Raport statistic privind vaccinările preventive”

nr. 6săn.

„Raport statistic privind cuprinderea copiilor cu
vaccinări împotriva bolilor infecţioase”
„Raport statistic privind supravegherea și
controlul de stat a sănătăţii publice în raion,
municipiu”
„Raport statistic privind promovarea sănătății și
educaţie pentru sănătate”

nr.18săn.
nr. 50săn.

Programatorii

Agenția
Națională
pentru
Sănătate
Publică

MD 2028
mun.
Chişinău,
str. Gh.
Asachi,
67-a

Agenția
mun.
Națională
Chişinău,
pentru
str.
Sănătate
Cozmescu, 3
Publică

Nina Mardari
Sergiu Gîrlea

3. În scopul neadmiterii înrăutățirii situaţiei epidemiologice la infecţia cu
Coronavirusul de tip nou COVID-19 și prevenirii şi controlul răspândirii
infecţiei COVID-19 pe teritoriul ţării:
1) Conducătorii Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a consiliului
municipal Chișinău, Direcţiei Generale Sănătate şi Protecţie Socială UTA
Găgăuzia, Serviciului Sănătate al Primăriei municipiul Bălţi, instituţiilor medicosanitare publice republicane, municipale şi raionale, Agenției Naționale pentru
Sănătate Publică, Centrului Național de Asistenţă Medicală Urgentă
Prespitalicească, Centrului de Medicină Legală, instituţiilor medico-sanitare
departamentale şi private:
a) vor asigura întocmirea rapoartelor statistice anuale, conform cerințelor
aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
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b) vor asigura verificarea minuțioasă a corectitudinii rapoartelor statistice și
corespunderea acestora datelor din formularele documentaţiei medicale de
evidenţă primară și vor valida rapoartele statistice medicale anuale, confirmată
prin semnătură și parafă;
c) vor nominaliza o persoana din instituția medicală, responsabilă de
prezentarea și înregistrarea tuturor rapoartelor statistice medicale anuale (inclusiv
și 17-san., 17a-san.) la Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP),
conform graficului prezentării rapoartelor statistice medicale anuale de către
instituţiile medico-sanitare din anexa nr. 2 și lista instituţiilor medico-sanitare şi a
rapoartelor statistice, conform anexei nr.3 pe suport de hîrtie şi în format
electronic.
d) persoanele responsabile de întocmirea rapoartelor statistice din instituția
medico-sanitară a doua zi dupa prezentarea rapoartelor statistice anuale,
conform graficului prezentării, vor contacta persoana responsabilă din ANSP
conform punctului 2.2) (prezentarea rapoartelor statistice), pentru lichidarea
erorilor raportului statistic după verificare.
2) Conducătorii Centrelor de Sănătate autonome rurale, prestatorii privați
de servicii de asistență medicală primară, inclusiv Cabinetele Individuale ale
Medicului de Familie, Centrele Medicilor de Familie:
a) vor asigura întocmirea rapoartelor statistice medicale anuale, conform
cerințelor aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
b) vor asigura verificarea minuțioasă a corectitudinii rapoartelor statistice
medicale și corespunderea acestora datelor din formularele documentaţiei
medicale de evidenţă primară și vor valida rapoartele statistice medicale anuale,
confirmată prin semnătură și parafă;
c) vor asigura după verificare și semnare prezentarea rapoartelor statistice
medicale anuale la Centrul de Sănătate de nivel raional, cu 4 zile înainte de
data stabilită pentru prezentarea de către raion la ANSP, a rapoartelor statistice
medicale anuale, pe suport de hîrtie şi în format electronic, conform anexelor
nr. 2 și nr.3.
3) Conducătorii Centrelor de Sănătate de nivel raional vor asigura:
a) nominalizarea prin ordin a unei persoane responsabile de coordonarea
întocmirii rapoartelor statistice de instituţiile medico-sanitare din teritoriu,
prezentarea și înregistrarea la ANSP separat pentru fiecare instituţie medicosanitară din teritoriu a rapoartelor statistice medicale anuale, conform anexelor
nr. 2 și 3;
b) stabilirea, pentru Centrele de Sănătate autonome rurale, prestatorii privați
de servicii de asistență medicală primară, inclusiv Cabinetele Individuale ale
Medicului de Familie, Centrele Medicilor de Familie, ziua și ora prezentării de
către aceștea a rapoartelor statistice medicale anuale pe suport de hîrtie şi în
format electronic cu 4 zile înainte de data prezentării de către raion la ANSP,
conform anexelor nr. 2 și 3;
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c) recepționarea și controlul minuţios a corectitudinii întocmirii rapoartelor
statistice anuale prezentate, cu lichidarea în comun a erorilor de raportare și
validarea rapoartelor statistice medicale anuale, confirmată prin semnătură și
parafă Centrului de Sănătate de nivel raional;
d) informarea, la necesitate, a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției
Sociale (Direcția politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și
comunitare) despre cazurile de tergiversare a prezentării rapoartelor statistice
anuale de către Centrele de Sănătate autonome rurale, prestatorii privați de servicii
de asistență medicală primară, inclusiv Cabinetele Individuale ale Medicului de
Familie, Centrele Medicilor de Familie și vor întreprinde toate măsurile pentru
depășirea problemelor;
4. Conducătorii Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a consiliului
municipal Chișinău,
Direcţiei Generale Sănătate şi Protecţie Socială UTA
Găgăuzia, Serviciului Sănătate al Primăriei municipiul Bălţi, Centrelor de Sănătate
de nivel raional, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vor organiza primirea
rapoartelor statistice de la toate instituţiile medicale private din teritoriu,
conform formularului nr.1-aim. “Raport statistic privind activitatea agentului
economic privat la prestarea serviciilor medicale” pe suport de hîrtie şi în
format electronic şi le vor prezenta la ANSP, conform graficului prezentării
rapoartelor statistice medicale anuale de către instituţiile medico-sanitare pentru
anul 2020 din anexa nr. 2.
5. Conducătorii ÎM Centre Stomatologice raionale, spitale raionale, care are
în componenţa sa serviciul stomatologic, vor organiza primirea rapoartelor
statistice de la toate instituţiile medicale private, care prestează asistenţă
medicală stomatologică din teritoriu și vor asigura controlul minuţios al
corectitudinii întocmirii raportului statistic anual, conform formularului nr.1-aim.
“Raport statistic privind activitatea agentului economic privat la prestarea
serviciilor medicale” pe suport de hîrtie şi în format electronic şi le vor
prezenta la ANSP, conform graficului prezentării rapoartelor statistice medicale
anuale de către instituţiile medico-sanitare pentru anul 2020 din anexa nr. 2.
6. Conducătorii Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a consiliului
municipal Chișinău, Direcţiei Generale Sănătate şi Protecţie Socială UTA
Găgăuzia, Serviciului Sănătate al Primăriei municipiul Bălţi, Centrelor de Sănătate
de nivel raional, vor organiza primirea rapoartelor statistice
conform
formularului nr. 10 “Raport statistic privind activitatea serviciului medical pe
lîngă întreprinderi şi instituţii” de la toate punctele medicale pe lîngă
întreprinderi şi instituţii, care au servicii medicale din teritoriu şi rapoartelor
statistice conform formularului nr. 20 "Raport statistic privind asistenţa medicală
acordată copiilor din casele de copii şi şcoli-internate", care au servicii medicale,
pe suport de hîrtie şi în format electronic şi le vor prezenta la ANSP, conform
graficului prezentării rapoartelor statistice medicale anuale de către instituţiile
medico-sanitare pentru anul 2020 din anexa nr. 2.
7. Conducătorii Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a consiliului
municipal Chișinău, Direcţiei Generale Sănătate şi Protecţie Socială UTA
Găgăuzia, Serviciului Sănătate al Primăriei municipiul Bălţi, Centrelor de Sănătate
8

de nivel raional, subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate
Publică, ÎM Centre Stomatologice raionale, spitale raionale, care are în
componenţa sa serviciul stomatologic vor informa instituţiile medico-sanitare
private, întreprinderile şi instituţiile, care au puncte medicale şi acordă
asistenţă medicală angajaţilor, casele de copii şi şcolile-internate, în care copii
primesc asistenţă medicală din teritoriul de deservire a instituţiei medico-sanitare
despre
accesarea formularelor
rapoartelor statistice nr.1-aim, 10 şi 20
(lista acestor instituţii și formularele statistice sunt plasate pe
pagina WEB http://www.ansp.md compartimentul „Management date în
sănătate/Rapoarte statistice 2020”).
8. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare private, întreprinderilor şi
instituţiilor, care au puncte medicale şi acordă asistenţă medicală angajaţilor,
casele de copii și şcolile-internate, în care copii primesc asistenţă medicală, vor
accesa formularele rapoartelor statistice nr.1-aim, 10 şi 20, de pe site-ul (pagina
WEB) http://www.ansp.md compartimentul „Management date în
sănătate/Rapoarte statistice 2020”
9. Șeful Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Consiliului
municipal Chișinău, va prezenta pe fiecare instituţie medico-sanitară publică
subordonată Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a consiliului
municipal Chișinău, pe suport de hîrtie (formulare) şi în variantă electronică
rapoartele statistice, conform anexelor nr.2 și nr.3:
10. Conducătorii:
1) Staţiunilor balneo-sanatoriale (sanatoriilor) vor prezenta rapoartele
statistice, conform anexei nr.3. în Agenția Națională pentru Sănătate Publică la
17 februarie 2021.
2) Centrelor de recuperare pentru copii şi ftiziopneumologice de reabilitare
pentru copii vor prezenta rapoartele statistice în Agenția Națională pentru Sănătate
Publică, conform anexelor nr.2 și nr.3.
11. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare de pe lîngă alte Ministere
şi spitalelor private vor prezenta rapoartele statistice privind activitatea
instituţiilor sale, în Agenția Națională pentru Sănătate Publică, conform anexelor
nr.2 și nr.3.
12. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane:
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, IMSP Institutul
Oncologic, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie (Centrul Comunitar Sănătate
Mintală Grup SRL, mun. Chişinău), IMSP Dispensarul Republican de Narcologie,
IMSP Spitalul de Dermatologie si Maladii Comunicabile, IMSP Centrul Național
de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească, Centrul Naţional de Transfuzie a
Sîngelui, Centrul de Medicina Legală, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor
„Neovita”,
1). vor asigura primirea și controlul minuţios a corectitudinii întocmirii
rapoartelor statistice medicale anuale specifice, conform punctului 2.2) și anexei
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nr. 3. de la instituțiile medico-sanitare, cu lichidarea în comun a erorilor de
raportare;
2). vor prezenta, rapoartele statistice medicale anuale specifice pe fiecare
instituţie medico-sanitară, pe suport de hîrtie (formulare), în variantă electronică
și centralizatoarele rapoartelor statistice şi tabelele cu indicatorii de activitate pe
anul 2020 în Agenția Națională pentru Sănătate Publică conform punctului 2.2) și
anexei nr. 5.
13. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane:
IMSP Institutul Mamei şi Copilului, IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi
Ortopedie, IMSP Spitalul de Dermatologie si Maladii Comunicabile, IMSP
Policlinica Stomatologică Republicană, Agenția Națională pentru Sănătate Publică
(Laboratorul investigații chimice și măsurări instrumentale)
1) vor delega de la 13 ianuarie pînă la 18 februarie 2021 în ANSP
(str. Cosmescu, 3) pe perioada prezentării rapoartelor statistice, persoanele
responsabile de primirea compartimentelor corespunzătoare ale rapoartelor
statistice medicale conform punctului 2.2) și anexei nr. 4.
2) vor asigura prezentarea centralizatoarelor rapoartelor statistice şi tabelele
cu indicatorii de activitate pe anul 2020 în Agenția Națională pentru Sănătate
Publică conform punctului 2.2) și anexei nr. 5.
14. Agenția Națională pentru Sănătate Publică va:
1) organiza întocmirea și prezentarea rapoartelor statistice de ramură în
domeniul sănătății publice, indicate în punctul 2 subpunctul b, conform
instrucțiunilor metodice de elaborare a rapoartelor statistice medicale anuale din
anexa nr. 1, pe toate subdiviziunile teritoriale.
2) elabora graficul prezentării rapoartelor statistice medicale anuale de
ramură în domeniul Sănătăţii Publice de toate subdiviziunile teritoriale.
15. Direcția Management Date în Sănătate, Agenția Națională pentru
Sănătate Publică va:
1) asigura plasarea pe site-ul (pagina WEB) http://www.ansp.md
compartimentul „Management date în sănătate/Rapoarte statistice 2020” a
modelelor formularelor de rapoarte statistice în variantă electronică pînă la
09 decembrie 2020.
2) asigura controlul minuţios a rapoartelor statistice medicale a instituţiilor
medico-sanitare cu lichidarea greşelilor în perioada de raportare.
3) informa conducătorii instituţiilor medico-sanitare în cazul întocmirii
necalitative a rapoartelor statistice medicale.
4) prezenta informaţia centralizată a rapoartelor statistice în Biroul Naţional
de Statistică al Republicii Moldova în termenele fixate de BNS.
5) asigura către 01 septembrie 2021 plasarea pe site-ul (pagina WEB) al
Agenției Naționale pentru Sănătate Publică varianta electronică a ”Anuarului
statistic al Sistemului de Sănătate din Moldova pe anul 2020”.
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16. Se abrogă ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al
Republicii Moldova nr. 1361/2019 „Cu privire la întocmirea şi prezentarea
rapoartelor statistice medicale anuale de către instituţiile medico-sanitare pentru
anul 2019”.
17. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Marina Golovaci,
dlui Alexandru Holostenco și dlui Constantin Rîmiș, Secretiari de stat.
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Anexa nr. 1
la ordinul MSMPS RM
nr.1108 din 30.11.2020

INSTRUCȚIUNI METODICE DE ELABORARE A RAPOARTELOR
STATISTICE MEDICALE ANUALE
1. Modelele formularelor rapoartelor statistice sunt plasate pe site-ul
(pagina WEB) http://www.ansp.md compartimentul „Management date în
sănătate/Rapoarte statistice 2020”. Instituţiile medico-sanitare completează
setul de formulare conform anexei nr. 3 al prezentului ordin şi le prezintă în
varianta electronică şi pe suport de hîrtie (printate cu toner negru).
Pe prima pagină a fiecărui raport statistic obligatoriu trebuie de indicat
numele şi coordonatele executantului (e-mail și numarul de telefon fix şi
mobil).
Prezentarea rapoartelor statistice anuale pentru anul 2020 pe suport de hîrtie
(formulare) şi în variantă electronică, conform anexei nr. 3.
Rapoartele statistice trebuie să fie completate deplin, să corespundă
varianta pe suport de hîrtie (formulare) cu cea în variantă electronică.
În atenţia celor ce folosesc Microsoft Ofice 2007, Open Ofice: „Salvaţi”
formularele completate în Excel versiunea 97-2003. Pentru comoditate preferabil
de prezentat setul de formulare completate în variantă electronică pe Flash USB
(flash disk).
2. Instituţiile medico-sanitare completează setul de formulare conform anexei
nr. 3 al prezentului ordin, aprobate în anul 2020 prin ordinul Ministerului
Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale nr. 989 din 03 noiembrie 2020.
Categoric se INTERZICE completarea formularelor aprobate în anii
precedenţi în baza altor ordine, fiindcă SOFT-ul generează numai
formularele aprobate prin ordinul corespunzător.
3. Raportul statistic nr. 1-săn. privind bolile parazitare şi combaterea dipterelor
hematofage anual se întocmește conform instrucțiunii de pe pagina verso a
formularului de către toate CSP și subdiviziunile lor teritoriale în baza
rapoartelor, care la rândul lor au fost alcătuite în baza datelor prezentate de
instituțiile medico-sanitare din teritoriul deservit. Instituțiile medico-sanitare
utilizează informația din documentaţia medicală de evidenţă primară Registru de
evidență a investigaţiilor parazitologice formular-252/e și Registru de evidenţă a
bolnavilor cu helmintiaze şi a măsurilor de asanare a acestora formular 371/e.
Subdiviziunile teritoriale raportul anual prezintă la CSP teritorial. CSP teritorial
rapoartele anuale generalizate pe subdiviziunile teritoriale prezintă la sediul
central al ANSP.
4. Raportul statistic nr. 2-săn. privind bolile infecţioase şi parazitare anual se
întocmește de către toate subdiviziunile CSP teritorial în baza rapoartelor lunare,
care la rândul lor au fost alcătuite în baza registrelor de înregistrare a bolilor
contagioase formular 060/e. La întocmirea raportului statistic nr. 2-săn. anual se
vor verifica cu ANSP (sediul central tel. 022 574 668) datele prezentate în
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rapoartele respective lunare. CSP teritorial rapoartele anuale generalizate pe
subdiviziunile teritoriale prezintă la sediul central al ANSP.
5. Raportul statistic nr. 5-săn. privind vaccinările preventive pentru anul 2019 va fi
prezentat în baza formularului nr. 5-san., aprobat prin ordinul MSMPS
nr. 1250 din 04.11.2019. Raportul statistic nr. 5-săn. se întocmește conform
instrucțiunii de pe ultima pagină a formularului de toate instituțiile medicale, care
prestează servicii de imunizări, indiferent de apartenență și forma de proprietate și
se prezintă subdiviziunilor teritoriale ale CSP. CSP teritorial rapoartele anuale
generalizate pe subdiviziunile teritoriale prezintă la sediul central al ANSP.
6. Raportul statistic nr. 6-săn. privind cuprinderea copiilor cu vaccinări împotriva
bolilor infecţioase se întocmește conform instrucțiunii de pe ultima pagină a
formularului de toate instituțiile medicale, care prestează servicii de imunizări,
indiferent de apartenență și forma de proprietate și se prezintă subdiviziunilor
teritoriale ale CSP. CSP teritorial rapoartele anuale generalizate pe subdiviziunile
teritoriale prezintă la sediul central al ANSP.
7. Raportul statistic nr. 18-săn. privind supravegherea și controlul de stat a sănătăţii
publice în raion, municipiu se întocmeşte de către toate subdiviziunile CSP în
baza activității serviciului de sănătate publică și le prezintă la CSP teritorial.
CSP teritorial rapoartele anuale generalizate pe subdiviziunile teritoriale prezintă
la sediul central al ANSP. Tabelele nr. 1a. «Statele la finele anului gestionar» și
nr. 1b. «Funcții la finele anului gestionar» se întocmesc numai pe Centru de
Sănătate Publică (direcție) teritorială.
8. Raportul statistic nr. 50-săn. privind promovarea sănătății și educaţie pentru
sănătate:
a) se întocmeşte de către toate instituțiile medico-sanitare publice și private la
nivel raional/municipal și se prezintă formularul completat pe instituție subdiviziunilor raionale/municipale ale CSP;
b) subdiviziunile raionale/municipale ale CSP întocmesc raportul anual în format
electronic și pe suport de hârtie și le prezintă la CSP teritorial;
c) CSP teritorial formularul 50-san. pe subdiviziunile teritoriale le prezintă în
format electronic și pe suport de hârtie către ANSP;
d) instituțiile medico-sanitare publice republicane și instituțiile medicale ale altor
ministere și departamente întocmesc formularul în format electronic și pe suport
de hârtie și le prezintă către ANSP.
11. Raportul statistic nr. 11-săn. se întocmește de:
a) instituţia medico-sanitară, ce acordă asistenţă medicală narcologică, împreună
cu persoanele responsabile din Centrele de Sănătate autonome/CMF și
prestatorii de servicii medicale şi instituţiile medico-sanitare private din
teritoriu, care prestează servicii de asistență medicală primară, le vor valida
prin semnătură şi aplicarea ştampilei. Pe mun. Chişinău se întocmesc pe
fiecare AMT şi centralizator pe Centre de Sănătate autonome (cu repartizarea
cazurilor pe fiecare Centru de Sănătate autonom). Pe mun. Bălţi se întocmeşte
centralizator pe municipiu. Pe raioane se întocmeşte de către secţia consultativă
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centralizator pe raion (cu repartizarea cazurilor pe fiecare Centru de Sănătate
autonom și prestatorii de servicii medicale).
b) instituţiile medico-sanitare de pe lîngă alte Ministere şi instituţiile medicosanitare private, contractate de CNAM pentru acordarea asistenței medicale
populaţiei de către medicul de familie:
- din mun. Chişinău întocmesc raportul statistic nr. 11-săn. și îl validează prin
semnătură şi aplicarea ştampilei de persoana responsabilă din Dispensarul
Republican de Narcologie;
- în raioane specialiştii narcologi din secţia consultativă în centralizator pe
raportul statistic nr. 11-săn. împreună cu repartizarea cazurilor pe fiecare Centru
de Sănătate autonom vor include prestatorii de servicii medicale şi instituţia
medico-sanitară privată, care o validează prin semnătură şi aplicarea
ştampilei.
Raportul statistic nr. 11-săn. pe staţionar se întocmeşte numai de instituţia
medico-sanitară cu paturi narcologice.
12. Rapoartele statistice nr. nr. 12-săn, 12t-săn., 15-săn, 29-săn., 31-săn., 32-săn.,
46-săn., 53-săn se întocmesc pe fiecare Centru de Sănătate autonom/CMF şi
prestatorii de servicii medicale şi instituţiile medico-sanitare private din teritoriu,
care prestează servicii de asistență medicală primară.
Pe mun. Chişinău se întocmesc rapoartele statistice pe AMT şi pe fiecare Centru
de Sănătate autonom.
13. Raportul statistic nr. 13-săn se întocmeşte pe fiecare instituţie medico-sanitară,
care efectuează întreruperea de sarcină şi înserarea steriletelor intrauterine.
14. Raportul statistic nr.16-săn. se întocmeşte pe fiecare instituţie medico-sanitară,
abilitată cu dreptul de eliberare a certificatelor de concediu medical. Spitalele
întocmesc separat pe staţionar şi pe secţia consultativă.
15. Raportul statistic nr.17-săn se întocmeşte pe fiecare instituţie medico-sanitară.
Centrul Național de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească întocmeşte
rapoartele statistice separat pe CNAMUP (administrație) și pe fiecare substație a
SAMU: Chişinău, „Nord”, ”Centru”, ”Sud”, ”UTA Găgăuzia”.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică întocmeşte raportul statistic nr. 17săn. separat pe fiecare subdiviziune teritorială. Centrele de sănătate publică
(direcțiile) teritoriale, împreună cu șeful Direcţiei resurse umane și șeful Direcţiei
financiare a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, întocmesc raportul
statistic nr. 17-săn., separat pe fiecare subdiviziune teritorială. Tabelele nr. 1a.
«Statele la finele anului gestionar» și nr. 1b. «Funcții la finele anului
gestionar» din formularul
nr. 18-săn. „Raport statistic privind supravegherea
și controlul de stat a sănătăţii publice în raion, municipiu” se întocmesc pe
fiecare Centru de Sănătate Publică (direcție) teritorială, conform instrucțiunii
de completare a raportului statistic nr. 17-săn.
Raportul statistic nr.17a-săn. se întocmeşte pe AMT, pe fiecare Centru de
Sănătate autonom/CMF şi prestatorii de servicii medicale şi instituţiile medicosanitare private din teritoriu, care prestează servicii de asistență medicală primară,
conform Nomenclatorului prestatorilor de asistență medicală primară,
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aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protrcției Sociale nr. 293
din 20.03.2020. Dacă în Nomenclatorul dat au survenit modificări, atunci se
modifică modelele rapoartelor statistice nr. 17a-săn. de pe site-ul (pagina
WEB) ANSP http://www.ansp.md compartimentul „Management date în
sănătate/Rapoarte statistice 2020” şi se prezintă copia hotărîrii consiliului
raional/municipal cu modificările respective.
16. Raportul statistic nr.19-săn. se întocmeşte pe fiecare Centru stomatologic,
conform Nomenclatorului Instituţiilor prestatoare de servicii stomatologice,
aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 120 din 29. 02. 2016 şi pe fiecare
instituţie medico-sanitară, care are în componenţa sa serviciul stomatologic.
17. Raportul statistic nr.30-săn. se întocmeşte pe fiecare instituţie medico-sanitară. În
tabelul 1500 din raportul respectiv medicii de familie includ datele privind
depistarea cazurilor noi de trihomoniază urogenitală, de infecţie cu Chlamydia
transmisă pe cale sexuală şi de infecţie ano-genitală prin virusul herpetic (herpes
simplex), validate de către specialiștii responsabili (ginecolog, urolog,
sexopatolog) prin semnătură şi aplicarea ştampilei.
18. Anexa nr.1 la formularul nr.30-săn. se întocmeşte pe fiecare spital conform
Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti, aprobat prin ordinul
Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protrcției Sociale nr. 1306 din 14.11.2019.
19. Raportul statistic nr. 32a-săn. se întocmeşte pe fiecare spital, în care sînt secţii
(paturi) de profil obstetrical.
20. Raportul statistic nr. 32b-săn. se întocmeşte de către Spitalul de Dermatologie şi
Maladii Comunicabile, centralizator pe fiecare municipiu şi raion conform
anexei nr. 6.
21. Raportul statistic nr. 32c-săn. se întocmeşte de către instituția medico-sanitară,
care are în componența sa laborator de fertilizare IN VITRO.
22. Raportul statistic nr. 33-săn. se întocmeşte de către:
a) instituţia medico-sanitară, care are în componenţa sa cabinet (secţie)
ftiziopneumologic, împreună cu persoanele responsabile din Centrele de
Sănătate autonome/CMF și prestatorii de servicii medicale şi instituţiile
medico-sanitare private din teritoriu, care prestează servicii de asistență
medicală primară, le vor valida prin semnătură şi aplicarea ştampilei. Pe mun.
Chişinău se întocmesc rapoartele statistice pe fiecare AMT şi repartizarea
cazurilor pe fiecare Centru de Sănătate autonom. Pe mun. Bălţi se întocmeşte
centralizator pe municipiu. Pe raioane se întocmeşte de către secţia consultativă
centralizator pe raion (cu repartizarea cazurilor pe fiecare Centru de Sănătate
autonom și prestatorii de servicii medicale).
b) instituţiile medico-sanitare de pe lîngă alte Ministere şi instituţiile medicosanitare private, contractate de CNAM pentru acordarea asistenței medicale
populaţiei de către medicul de familie:
- din mun. Chişinău întocmesc raportul statistic nr. 33-săn. și o validează prin
semnătură şi aplicarea ştampilei de persoana responsabilă din Institutul de
Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”;
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- în raioane specialiştii ftiziopneumologi din secţia consultativă în centralizator
pe aportul statistic nr.33-săn., împreună cu repartizarea cazurilor pe fiecare
Centru de Sănătate Autonom vor include prestatorii de servicii medicale şi
instituţia medico-sanitară privată, care o validează prin semnătură şi aplicarea
ştampilei.
23. Raportul statistic nr. 34-săn. se întocmeşte de instituţiile medico-sanitare, care
acordă asistenţa medicală dermatovenerologică:
a) specialiştii dermatovenerologi din secţia consultativă a spitalului raional
întocmesc centralizator raportul statistic nr. 34-săn. (cu repartizarea cazurilor pe
fiecare Centru de Sănătate autonom/CMF și prestatorii de servicii medicale şi
instituţiile medico-sanitare private din teritoriu, care prestează servicii de
asistență medicală primară), care le vor valida prin semnătură şi aplicarea
ştampilei. În centralizatorul raportului statistic nr. 34-săn. specialiştii
dermatovenerologi includ şi informaţia pe fiecare instituţie medico-sanitară
privată, contractată de CNAM pentru acordarea asistenței medicale populaţiei de
către medicul de familie şi o vor valida prin semnătură şi aplicarea ştampilei cu
persoana responsabilă din instituţia medico-sanitară privată.
b) pe mun. Chişinău specialistul dermatovenerolog din Dispensarul Municipal
Dermatovenerologic întocmeşte raportul statistic nr. 34-săn pe fiecare AMT şi
centralizatorul pe Centrele de Sănătate autonome (cu repartizarea cazurilor pe
fiecare Centru de Sănătate autonom și prestatorii de servicii medicale). Raportul
statistic nr. 34-săn. se întocmeşte împreună cu persoanele responsabile din AMT
şi Centrele de Sănătate autonome, care le vor valida prin semnătură şi aplicarea
ştampilei.
c) pe mun. Bălţi specialistul dermatovenerolog din IMSP Spitalul Clinic Bălţi
întocmeşte centralizatorul pe municipiu.
d) instituţiile medico-sanitare de pe lîngă alte Ministere şi instituţiile medicosanitare private, contractate de CNAM pentru acordarea asistenței medicale
populaţiei de către medicul de familie din mun. Chişinău întocmesc raportul
statistic nr. 34-săn. și o validează
prin semnătură şi aplicarea
ştampilei specialistului dermatovenerolog din Dispensarul Municipal
Dermatovenerologic.
24. Raportul statistic nr. 35-săn. se întocmește de către:
a) instituţia medico-sanitară, care acordă asistenţă medicală oncologică,
împreună cu persoanele responsabile din Centrele de Sănătate
autonome/CMF, care le vor valida prin semnătură şi aplicarea ştampilei.
Pe mun. Chişinău se întocmesc pe fiecare AMT şi centralizator pe Centre de
Sănătate autonome (cu repartizarea cazurilor pe fiecare Centru de Sănătate
autonom și prestatorii de servicii medicale şi instituţiile medico-sanitare private
din teritoriu, care prestează servicii de asistență medicală primară). Pe mun.
Bălţi se întocmeşte centralizator pe municipiu. Pe raioane se întocmesc de către
secţia consultativă centralizator pe raion (cu repartizarea cazurilor pe fiecare
Centru de Sănătate autonom și prestatorii de servicii medicale).
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b) instituţiile medico-sanitare de pe lîngă alte Ministere şi instituţiile medicosanitare private, contractate de CNAM pentru acordarea asistenței medicale
populaţiei de către medicul de familie:
- din mun.Chişinău întocmesc raportul statistic nr. 35-săn. și îl validează prin
semnătură şi aplicarea ştampilei de persoana responsabilă din Institutul
Oncologic;
- în raioane specialiştii oncologi din secţia consultativă în centralizator pe
raportul statistic nr.35-săn. împreună cu repartizarea cazurilor pe fiecare Centru
de Sănătate autonom vor include prestatorii de servicii medicale şi instituţia
medico-sanitară privată, care o validează prin semnătură şi aplicarea
ştampilei.
25. Raportul statistic nr. 36-săn. se întocmește de către instituţiile medico-sanitare,
care acordă asistenţă medicală psihiatrică:
a) specialiştii psihiatri (psihoneurologi) din Centrul Comunitar Sănătate Mintală
(Centru de Sănătate de nivel raional), întocmesc acest raport împreună cu
persoanele responsabile din Centrele de Sănătate autonome și prestatorii de
servicii medicale şi instituţiile medico-sanitare private din teritoriu, care prestează
servicii de asistență medicală primară, care le vor valida prin semnătură şi
aplicarea ştampilei. Pe mun. Chişinău raportul statistic nr. 36-săn. se întocmeşte
pe fiecare AMT cu repartizarea cazurilor pe fiecare Centru de Sănătate autonom.
Pe mun. Bălţi se întocmeşte centralizatorul pe municipiu.
b) instituţiile medico-sanitare de pe lîngă alte Ministere şi instituţiile medicosanitare private, contractate de CNAM pentru acordarea asistenței medicale
populaţiei de către medicul de familie:
- din mun. Chişinău întocmesc raportul statistic nr. 36-săn. și îl validează prin
semnătură şi aplicarea ştampilei cu persoana responsabilă din Spitalul Clinic
de Psihiatrie;
- în raioane specialiştii psihiatri din Centrul Comunitar Sănătate Mintală
(Centru de Sănătate de nivel raional) în centralizatorul pe raportul statistic
nr. 36-săn. împreună cu repartizarea cazurilor pe fiecare Centru de Sănătate
autonom vor include prestatorii de servicii medicale şi instituţia medico-sanitară
privată, care o validează prin semnătură şi aplicarea ştampilei.
Raportul statistic nr. 36-săn. pe staţionar se întocmeşte numai de instituţia
medico-sanitară cu paturi psihiatrice.
26. Raportul statistic nr. 36a -săn. se întocmește de către centrul comunitar de
sănătate mintală.
27. Raportul statistic nr. 39-săn. se întocmeşte pe fiecare centru (secţie, cabinet) de
transfuzie a sîngelui şi alte instituţii medico-sanitare, care au contractat produse
sanguine cu Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui;
28. Raportul statistic nr.40-săn. se întocmeşte pe fiecare substaţie de SAMU şi punct
de SAMU a staţiilor de SAMU: Chişinău, „Nord”, ”Centru”, ”Sud” şi ”UTA
Găgăuzia”, serviciul „aviasan”;
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29. Raportul statistic nr. nr. 41-săn., 43-săn., 44-săn. şi 45-săn. prezintă fiecare
instituţie de profilul dat;
30. Raportul statistic nr. 41a-săn. se întocmeşte pe fiecare instituţie medico-sanitară
cu paturi de profiluri obstetrical şi pediatric, unde pot fi abandonaţi copiii şi
spitalizaţi copiii abandonaţi;
31. Raportul statistic nr. 42-săn. se întocmeşte centralizator pe fiecare raion,
mun. Chişinău, mun. Bălţi. Pentru UTA Găgăuzia se întocmesc rapoartele
statistice pe fiecare raion;
32. Raportul statistic nr. 49-săn. se întocmeşte pe fiecare Centru de Sănătate
Prietenos Tinerilor;
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Anexa nr. 2
la ordinul MSMPS RM
nr.1108 din 30.11.2020

Graficul prezentării
rapoartelor statistice medicale anuale
de către instituţiile medico-sanitare pentru anul 2020

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

1.
2.

13 ianuarie 2021
CNAMUP SAMU “Sud”
CNAMUP SAMU
„Nord”
r-nul Cimişlia
r-nul Nisporeni
r-nul Leova
15 ianuarie 2021
IMSP Centrul Republican de
Diagnosticare Medicală
IMSP Spitalul de Psihiatrie
şi Ftiziopneumologie,
or.Orhei
r-nul Călărași
r-nul Sîngerei
Agenţia de Transplant
19 ianuarie 2021
IMSP Spitalul de
Dermatologie si Maladii
Comunicabile
IMSP Dispensarul
Republican de Narcologie

3.

r-nul Fălești

4.

r-nul Strășeni
21 ianuarie 2021
IMSP Spitalul Clinic al
Ministerului Sănătăţii,
Muncii și Protecției Sociale

1.

Timpul
înregistrării

Timpul

8³º - 9ºº

1.

9ºº - 9³º

2.

14 ianuarie 2021
înregistrării
CNAMUP SAMU „Centru” 8³º - 9ºº
CNAMUP SAMU
9ºº -9³º
„UTA Găgăuzia”
r-nul Criuleni
9³º -10³º
r-nul Rîşcani
10³º -12ºº
r-nul Basarabeasca
12ºº -13ºº
18 ianuarie 2021
IMSP Spitalul Clinic de
8³º - 9ºº
Boli Infecţioase „T. Ciorbă”
IMSP Institutul de
Neurologie şi Neurochirurgie 9ºº -9³º
„D. Gherman”
r-nul Dubăsari
9³º -10ºº
r-nul Hîncești
10ºº -11³º
r-nul Ialoveni
11³º -13 ºº
20 ianuarie 2021
Centrul Naţional de
Medicina Sportivă
8³º - 9ºº
„Atletmed”
IMSP Spitalul Clinic de
9 ºº -9³º
Traumatologie şi Ortopedie

9³º - 11ºº 3.
11ºº -11³º 4.
11³º -13ºº 5.
8³º - 9ºº

1.

9ºº -9³º

2.

9³º -11ºº 3.
11ºº -13ºº 4.
13ºº -13³º 5.

8³º - 9ºº

1.

9ºº -9³º

2.

9³º -11ºº

3.

r-nul Ștefan Vodă

11ºº -13ºº 4.

8³º - 9ºº

1.

9ºº -9³º

2.

r-nul Ungheni
22 ianuarie 2021
Centrul Republican
experimental protezare,
ortopedie şi reabilitare
IMSP Institutul de
Cardiologie

9³º -11ºº
11ºº -13ºº

8³º - 9ºº

2.

IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatrie

3.
4.

r-nul Glodeni
r-nul Dondușeni

9³º -11ºº 3.
11ºº -12ºº 4.

r-nul Florești
r-nul Căușeni

9³º -11ºº
11ºº -13ºº

5.

r-nul Cantemir

12ºº -13ºº 5.

Cabinetul Instructiv-Metodic
Republican

13ºº -13³º
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9ºº -9³º

25 ianuarie 2021
1.

IMSP Spitalul Clinic Bălţi

3.

IMSP Spitalul de Psihiatrie,
mun.Bălţi
r-nul Șoldănești

4.

mun. Bălti

5.

2.

r-nul Cahul
27 ianuarie 2021
IMSP Institutul de
Ftiziopneumologie ”Chiril
Draganiuc”
r-nul Briceni

3.

r-nul Orhei

2.

1.

1.

29 ianuarie 2021
IMSP Institutul Oncologic
ÎŞP “Incomed” SRL,
mun. Bălţi
r-nul Telenești
r-nul Drochia
02 februarie 2021
CNAMUP SAMU „Chişinău”

2.

mun. Chișinău

1.
2.
3.
4.

3.

4.

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

IMSP Clinica universitară de
asistenţă medicală primară a
USMF „N.Testemiţanu”
Centrul sanitar epidemiologic
filiala ÎS "Calea
Ferată din RM"
04 februarie 2021
IMSP Spitalul Clinic
Republican ”Timofei
Moșneaga”
CS „SindBioDan” SRL,
mun. Chişinău
Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie
„N. Testemiţanu”
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică
SC „ Repromed” SRL,
mun. Chişinău
Centrul medical
„Universitatea” USM

8³º - 9ºº

1.

9ºº -9³º

2.

26 ianuarie 2021
Centrul Comunitar Sănătate
Mintală Grup SRL,
mun. Chişinău
Centrul Naţional de
Transfuzie a Sîngelui
r-nul Edineț

9³º -10³º 3.
10³º -11ºº 4.
11ºº -13ºº 5.
8³º - 9ºº

r-nul Taraclia
r-nul Anenii Noi
28 ianuarie 2021
IMSP Institutul Mamei şi
Copilului

1.

UTA Găgăuzia*

9ºº -10³º 2.
10³º -13ºº 3.

8³º - 9ºº
9ºº -92º
92º -10ºº
10 ºº-11ºº
11ºº -13ºº
8³º - 9ºº

r-nul Rezina

9ºº -12ºº
12ºº-13ºº

8³º - 9ºº

1.

01 februarie 2021
IMSP “Policlinica de Stat ‟

8³º - 9ºº

9ºº -9³º

2.

IMSP „Spitalul de Stat‟

9ºº -9³º

9³º -11ºº
11ºº-13ºº

3.
4.

8³º - 9ºº

1.

9ºº -12ºº

2.

r-nul Ocnița
r-nul Soroca
03 februarie 2021
Centrul de Medicina Legală
IMSP Policlinica
Stomatologică Republicană
IMSP Clinica Universitară
Stomatologică a USMF
„N. Testemiţanu”

12ºº -12³º 3.
12³º-13ºº

IMSP Institutul de Medicină
Urgentă

4.

9³º -10³º
10³º -13ºº
8³º - 9ºº
9ºº -9³º
9³º -10ºº
10ºº-11ºº

05 februarie 2021

8³º - 9³º

1.

9³º -10³º

2.

Inspectoratul General al
Poliţiei de Frontieră al MAI
CM “Extramed” SRL,
mun. Chişinău
Consiliul Naţional pentru
Determinarea Dizabilităţii şi
Capacităţii de Muncă
Clinica de Medicină Estetică
„SANCOS” SRL
Agenţia Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale
CM ”Sf. Panteleimon”
Dac Slav Biznes SRL

10³º -11ºº 3.
11ºº-12ºº

4.

12ºº -12³º 5.
12³º-13ºº

6.

8³º - 9³º
9³º -10ºº
10ºº -10³º
10³º -11³º
11³º -12ºº
12ºº-13ºº

*) r-nul Vulcănești - 9 ºº -9³º ; r-nul Ceadîr-Lunga - 9³º -10³º; r-nul Comrat – 10³º -12ºº
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1.
2.

08 februarie 2021
Directia Medicală a SIS RM
Clinica „Calmed” CalmetNalcas SRL, mun. Chişinău

8³º -10ºº

1.

10ºº-10³º 2.

3.

CSF Galaxia a SC “Balcombe”
SRL, mun. Chişinău

10³º-12ºº 3.

4.

Centrul de plasament şi
reabilitare pentru copii de
vîrstă fragedă, mun. Chişinău

12ºº-12³º

5.

CM “Ovisus” Ovico SRL,
mun. Chişinău

12³º -13ºº 5.

1.
2.

10 februarie 2021
SRL “Salvarea Naţiunii”,
mun. Chişinău
Centrul Medical MedFamily
LUX-DNG SRL,
mun. Chişinău

09 februarie 2021
SA „Sanfarm-Prim”
8³º - 9ºº
CM „Pro Sano” SRL,
9ºº -10³º
mun. Chişinău
Centrul de plasament
temporar şi reabilitare pentru
10³º-11ºº
copii, mun. Bălţi
Clinica „TerraMed”,
Medpharmconsult SRL
11ºº-12ºº
mun. Chişinău
Centrul Republican de
reabilitare pentru copii
12ºº-13ºº
mun. Chişinău
11 februarie 2021
Centrul de medicină al
8³º - 9³º
Aviaţiei Civile
Centrul ftiziopneumologic de
reabilitare pentru copii
9³º -10ºº
“Tîrnova”

4.

8³º - 9ºº

1.

9ºº -10ºº

2.

3.

Centrul de Medicină
Intervenţională „Cardiomed”
SRL, mun. Chişinău

10ºº -10³º 3.

Centrul ftiziopneumologic de
reabilitare pentru copii
“Corneşti”

10ºº -10³º

4.

ÎM ” ON CLINIC Moldova”
SRL, mun. Chişinău

10³º -11³º 4.

Serviciul Medical al
MAI RM

10³º -12ºº

5.

Spitalul Internaţional
„Medpark”, mun. Chişinău

11³º -12ºº 5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.

CM „ GLORIAMED” SRL,
mun. Chişinău
Centrul oftalmologic
„Microchirurgia ochiului” SRL
12 februarie 2021
Centrul de Educaţie Medicală
Continuă a Personalului
Medical şi Farmaceutici cu
Studii Medii
Secţia Medico-Militară a
MSM a Ministerului Apărării
RM
Centrul de reabilitare pentru
copii “Sergheevca”,
or. Sergheevca, Ucraina
Centrul de reabilitare a
invalizilor şi pensionarilor
”Victoria” al Republicii
Moldova, or. Sergheevca,
Ucraina

12ºº-13ºº

6.

13ºº-13³º

7.

8³º - 9ºº

1.

9ºº -11³º

2.

Centrul de recuperare pentru
copii “Ceadîr-Lunga”
SRL Clinica Familia,
mun. Chişinău
SRL "Neogen",
mun. Chişinău
15 februarie 2021
Centrul municipal de
plasament şi reabilitare a
copiilor de vîrstă fragedă
mun. Chişinău
ÎS SPB „Constructor”,
Chişinău

mun.

12ºº -12³º
12³º-13ºº
13ºº-13³º

8³º - 9³º

9³º -10³º

11³º -12ºº 3.

Compania Naţională de
Asigurări în Medicină

10³º -11ºº

12ºº -12³º 4.

Directia Medicală a
Administrației Naționale a
Penitenciarelor a MJ RM

11ºº -13ºº
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1.
2.
3.
4.
5.

16 februarie 2021
Centrul de excelență în
medicină şi farmacie
„Raisa Păcalo”
Colegiul de Medicina,
mun. Bălţi
Colegiul de Medicina,
or. Cahul
Colegiul de Medicina,
or. Orhei
Colegiul de Medicina,
or. Ungheni

6.

Centrul de plasament pentru
persoane vârstnice și persoane
cu dizabilități mun. Chișinău

7.

Clinica „Alter -Med”
Alter Ego-Med SRL,
mun. Chișinău

8³º - 9ºº

1.

9ºº -9³º

2.

9³º -10ºº

3.

17 februarie 2021
SRL „Magnific-Nord”,
mun. Bălţi

SC „Alvimed” SRL,
mun.
9ºº -9³º
Bălţi
AO Fundaţia Filantropică
Medico-Socială
9³º -10ºº
„Angelus Moldova”
Staţiunea Balneo-sanatorială
10ºº -10³º
„Nufărul Alb”, or. Cahul
Staţiunea Balneo-sanatorială
10³º -11ºº
„Codru”,
or. Călăraşi
Staţiunea Balneo-sanatorială
„Bucuria-Sind”, or. Vadul lui
11ºº -11³º
Vodă

10ºº -10³º 4.
10³º -11ºº 5.
11ºº -11³º

8³º - 9ºº

6.

Staţiunea Balneo-sanatorială
„Struguraş”, com. Cocieri
r-nul Dubăsari

11³º -12³º 7.

11³º -12ºº

18 februarie 2021

1.

2.

3.

4.

Centrul republican de
recuperare a invalizilor şi
pensionarilor “Speranţa”,
8³º - 9ºº 5.
or. Vadul lui Vodă,
mun. Chişinău
Centrul republican de
reabilitare a invalizilor,
veteranilor muncii şi
9ºº -9³º
6.
războiului com. Cocieri,
r-nul. Dubăsari
Centrul de plasament
temporar pentru persoane
vârstnice și persoane cu
9³º -10ºº 7.
dizabilități com. Cocieri,
r-nul Dubăsari
Centrul de plasament
temporar pentru persoane cu
10ºº -10³º 8.
dizabilități (adulte)
com.Brînzeni, r-nul Edineţ

Centrul de plasament
temporar pentru persoane cu
10³º-11ºº
dizabilități (adulte)
mun. Bălți
Centrul de plasament
temporar pentru persoane cu
11ºº -11³º
dizabilități (adulte) com.
Bădiceni, r-nul Soroca
Centrul de asistenţă şi
protecţie a victimelor şi
potenţialelor victime ale
traficului de fiinţe umane,
mun. Chişinău

11³º -12ºº

Centrul Sportiv de Pregătire
a Loturilor Naționale

12ºº- 12³º
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Anexa nr. 3
la ordinul MSMPS RM
nr.1108 din 30.11.2020

Lista instituţiilor medico-sanitare şi a rapoartelor statistice ce vor fi
prezentate pe suport de hîrtie (formulare) şi în variantă electronică
pentru anul 2020
Nr.
de ord.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Rapoartele statistice ce vor fi prezentate în
variantă electronică şi pe suport de hîrtie

Denumirea instituţiei medico-sanitare

Direcţia Generală Asistență Socială și Sănătate
a Consiliului municipal Chișinău
13-săn., 16-săn., 17-săn., 30 - săn.,
IMSP Spitalul Clinic Municipal
anexa nr.1 la formularul nr. 30-săn.,
„Gheorghe Paladi”
32a-săn., 39-săn., 41a-săn.
IMSP Spitalul Clinic Municipal
13-săn., 16-săn., 17-săn., 30-săn.,
“Sfîntul Arhanghel Mihail”
anexa nr.1 la formularul
IMSP Spitalul Clinic Municipal
nr. 30-săn., 39-săn.
“Sfînta Treime”
16-săn., 17-săn., 30-săn.,
IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.4
anexa nr.1 la formularul nr. 30-săn.
12-săn., 13-săn., 16-săn., 17-săn.,
IMSP Maternitatea nr.2
30-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn.,32a-săn., 39-săn., 41a-săn.
16-săn., 17-săn., 30-săn., anexa
IMSP Spitalul Clinic Municipal
nr.1 la formularul nr. 30-săn.,
pentru Copii nr.1
39-săn., 41a-săn.
12-săn., 12t-săn., 16-săn., 17-săn.,
IMSP Spitalul Clinic Municipal
19-săn., 30-săn., anexa nr.1 la
pentru Copii “V. Ignatenco”
formularul nr. 30-săn., 39-săn.,
41a-săn.
16-săn., 17-săn., 30-săn., anexa
IMSP Spitalul Clinic Municipal de
nr.1 la formularul nr. 30-săn.,
Boli Contagioase pentru Copii
39-săn., 41a-săn.
12-săn., 16-săn., 17-săn., 30-săn.,
IMSP Spitalul Clinic Municipal de
anexa nr.1 la formularul nr. 30-săn.,
Ftiziopneumologie
nr. 33-săn., 39-săn., 41a-săn., 53-săn.
12-săn., 16-săn., 17-săn., 30-săn.,
34-săn. (pe fiecare AMT, centralizator pe
CS autonome, cu repartizarea cazurilor pe
fiecare Centru de Sănătate autonom,
instituţiile medico-sanitare private,
contractate de CNAM pentru acordarea
asistenței medicale populaţiei de către
medicul de familie, din mun. Chişinău),

IMSP Dispensarul Municipal
Dermatovenerologic

53-săn.
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Nr.
de
ord.
11.

Denumirea instituţiei medico-sanitare

Rapoartele statistice ce vor fi prezentate în
variantă electronică şi pe suport de hîrtie

ÎM Centrul Stomatologic Municipal

16-săn.(dacă se eliberează certificate de
concediu medical), 17-săn., 19-săn.

13.

IMSP Centrul Stomatologic Municipal
de Copii
IMSP AMT Botanica

14.

IMSP AMT Centru

15.

IMSP AMT Buiucani

16.

IMSP AMT Rîşcani

17.

IMSP AMT Ciocana

12.

17-săn., 19-săn.
12-săn., 12t-săn., 13-săn., 15-săn.,
16-săn., 17-săn., 17a-săn., 29-săn.,
30-săn., 31-săn., 32-săn., 33-săn.
(pe fiecare AMT şi cu repartizarea
cazurilor pe fiecare Centru de Sănătate
autonom), 46-săn., 53-săn.

12-săn., 36-săn. (cu repartizarea
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Centrele Comunitare de Sănătate
Mintală din sectoarele mun. Chişinău
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
IMSP Centrul de Sănătate
Vodă
IMSP Centrul de Sănătate

Sîngera
Bacioi
Bubuieci
Budeşti
Ciorescu
Coloniţa
Cricova
Durleşti
Ghidighici
Grătieşti
Stăuceni
Truşeni
Vadul lui

cazurilor pe fiecare AMT, Centru de
Sănătate autonom și Clinica
universitară de asistenţă medicală
primară a USMF), 36a-săn., 46-săn.

12-săn., 12t-săn., 13-săn.
(care aplică sterilete),

15-săn., 16-săn., 17-săn.,
17a-săn., 19-săn.,
(care au serviciu stomatologic),

29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn.,
46-săn., 53-săn.

Vatra

Serviciul Sănătate al Primăriei municipiului Bălţi

33.

IMSP Centrul Medicilor de Familie

34.

Centrul Comunitar de Sănătate
Mintală din mun. Bălți

35.

IMSP Centrul Stomatologic
municipal Bălţi

12-săn., 12t-săn., 13-săn., 15-săn.,
16-săn., 17-săn., 17a-săn., 29-săn.,
30-săn., 31-săn., 32-săn., 46-săn.,
53-săn.
36-săn., 36a-săn.
16-săn.(dacă se eliberează certificate de
concediu medical), 17-săn., 19-săn.
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Instituţiile medico-sanitare raionale

36.

IMSP Centre de Sănătate
Autonome/CMF și prestatorii de
servicii medicale, care prestează
servicii de asistență medicală primară

37.

Centre Comunitare de Sănătate
Mintală (în componenţa CS de nivel
raional)

38.

12-săn., 12t-săn., 13-săn. (care aplică
sterilete), 15-săn., 16-săn., 17-săn.,
17a-săn., 29-săn., 30-săn., 31-săn.,
32-săn., 46-săn., 53-săn.
36-săn.,
centralizator pe raion
(cu repartizarea cazurilor pe fiecare Centru
de Sănătate Autonom), 36a-săn.

11-săn. (pe staţionar cu paturi
narcologice), 13-săn., 16-săn. (separat pe
staţionar şi pe secţia consultativă),
17-săn., 19-săn., (care au serviciu
stomatologic), 30-săn., anexa nr.1 la
formularul nr. 30-săn., 32a-săn.,
36-săn (pe staţionar cu paturi psihiatrice),
39-săn., 41a-săn.

IMSP Spitale Raionale

11-săn., 33-săn., 34-săn., 35-săn.
centralizator pe raion
(cu repartizarea cazurilor pe fiecare
Centru de Sănătate Autonom)

16-săn. (dacă se eliberează certificate de
concediu medical), 17-săn., 19-săn.

39.

Centre stomatologice

40.

CSF„Virginia”, or. Cahul

13-săn., 17-săn., 30-săn.,

Instituţii medico-sanitare republicane
41.

IMSP Spitalul Clinic Republican
”Timofei Moșneaga”

42.

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

43.

IMSP Institutul de Ftiziopneumologie
”Chiril Draganiuc”

16-săn., 17-săn., 19-săn., 30-săn., anexa
nr.1 la formularul nr. 30-săn.
39-săn.
13-săn., 16- săn., 17-săn., 19-săn.,
30-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 32a-săn., 39-săn., 41a-săn.
16-săn., 17-săn., 19-săn., 30-săn.,
anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 39-săn.
25
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12-săn. (pe fiecare AMT, Centru de Sănătate

44.

autonom din mun. Chişinău, Clinica
universitară de asistenţă medicală primară a
USMF, instituţiile medico-sanitare private,
contractate de CNAM pentru acordarea
asistenței medicale populaţiei de către
medicul de familie din mun. Chişinău),
16-săn. (separat pe staţionar şi pe
policlinică) , 17-săn., 19-săn., 30-săn.,

IMSP Institutul Oncologic

anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn. 35-săn. ( pe fiecare AMT,
Centru de Sănătate autonom din mun.
Chişinău, Clinica universitară de asistenţă
medicală primară a USMF, instituţiile medicosanitare private, contractate de CNAM pentru
acordarea asistenței medicale populaţiei de
către medicul de familie din mun. Chişinău),

39-săn.
45.

IMSP Institutul de Cardiologie

16-săn., 17-săn., 30-săn.,
anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 39-săn.

46.

IMSP Spitalul Clinic de
Traumatologie şi Ortopedie

16-săn., 17-săn., 30-săn.,
anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 39-săn.

47.

IMSP Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „T. Ciorbă”

48.

49.

50.

16-săn., 17-săn., 19-săn., 30-săn.,
anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 39-săn.
16-săn., 17-săn., 19-săn., 30-săn.,
anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 36-săn., 39-săn.

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

IMSP Spitalul de Psihiatrie,
mun.Bălţi

11-săn., 16-săn., 17-săn., 19-săn. (dacă
este serviciu stomatologic), 30-săn., anexa
nr.1 la formularul nr. 30-săn., 36-săn.,
39-săn.

IMSP Spitalul de Psihiatrie şi
Ftiziopneumologie, or.Orhei

11-săn., 16-săn., 17-săn., 19-săn. (dacă
este serviciu stomatologic), 30-săn., anexa
nr.1 la formularul nr. 30-săn., 36-săn.,
39-săn.
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13-săn., 16-săn., 17-săn.,
19-săn., 30-săn.,
anexa nr.1 la formularul nr. 30-săn.,
40-săn. (serviciul „aviasan”), 39-săn.

IMSP Institutul de Medicină
Urgentă

IMSP Spitalul Clinic al Ministerului
Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale
(fără activitatea medicului de familie)

13-săn., 16-săn., ( pe staţionar) 17-săn.,
19-săn., 30-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 34-săn., 39-săn.

IMSP Spitalul Clinic al Ministerului
Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale

11-săn., 12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
16-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 33-săn., 35-săn.,
46-săn., 53-săn.

52.

(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)
53.

IMSP Institutul de Neurologie şi
Neurochirurgie „D. Gherman”

16-săn., 17-săn.,30-săn., anexa nr.1
la formularul nr. 30-săn., 39-săn.
12-săn. (pe fiecare AMT, Centru de Sănătate
autonom din mun. Chişinău, Clinica universitară
de asistenţă medicală primară a USMF, Centrul
de Medicină al Aviaţiei Civile, instituţiile medicosanitare private, contractate de CNAM pentru
acordarea asistenței medicale populaţiei de
către medicul de familie din mun. Chişinău),

54.

IMSP Dispensarul Republican de
Narcologie

16-săn., 17-săn., 30-săn., anexa nr.1 la
formularul nr. 30-săn.,
11-săn. (pe staţionarul DRN, pe fiecare AMT,
Centru de Sănătate autonom din
mun. Chişinău, Clinica universitară de asistenţă
medicală primară a USMF, instituţiile medicosanitare private, contractate de CNAM pentru
acordarea asistenței medicale populaţiei de
către medicul de familie din mun. Chişinău).

55.

56.

11-săn., 13-săn., 16-săn. (separat pe
staţionar şi pe secţia consultativă),
17-săn., 19-săn., 30-săn., anexa nr.1 la
formularul nr. 30-săn.,
32a-săn., 33-săn., 34-săn., 35-săn.,
39-săn., 41a-săn.

IMSP Spitalul Clinic Bălţi

IMSP Spitalul de Dermatologie si
Maladii Comunicabile

16-săn., 17-săn., 30-săn., anexa nr.1
la formularul nr. 30-săn.,
32b-săn. (centralizator pe fiecare municipiu şi
raion), 34-săn., 39-săn.
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IMSP Centrul Republican de
Diagnosticare Medicală

17-săn., 30-săn.,
12-săn., 12t-săn., 13-săn., 15-săn.,
17-săn., 19-săn., 29-săn., 30-săn.,
34-săn., 40-săn.,
12-săn., 12t-săn., 16-săn.,
17a-săn., 29-săn., 30-săn., 32-săn.,
33-săn., 35-săn., 36-săn.
13-săn., 16-săn., 17-săn., 19-săn.,
30-săn.,anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 39-săn.
12-săn., 12t-săn., 13-săn.,15-săn.,
16-săn., 17-săn., 17a-săn., 29-săn.,
30-săn., 31-săn., 32-săn., 33-săn.,
35-săn., 46-săn., 53-săn.

IMSP Policlinica de Stat
(fără activitatea medicului de familie)
58.

IMSP Policlinica de Stat
(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)
59.

IMSP Spitalul de Stat

60.

IMSP Clinica universitară de asistenţă
medicală primară a USMF
„N.Testemiţanu”

17-săn. (CNAMUP şi pe fiecare substaţie a
61.

62.
63.
64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.

SAMU: Chişinău, „Nord”, ”Centru”,
”Sud”, ”UTA Găgăuzia”),
40-săn. (pe fiecare substaţie de AMU şi
punct de AMU a SAMU: Chişinău, „Nord”,
”Centru”, ”Sud” şi ”UTA Găgăuzia”)

IMSP Centrul Național de Asistenţă
Medicală Urgentă Prespitalicească
Centrul Naţional de Transfuzie a
Sîngelui
Centrul Naţional de Medicina
Sportivă „Atletmed”

17-săn., 39-săn. (pe fiecare CTS)
12-săn., 12t-săn., 17-săn., 19-săn.,
30-săn.

Centrul de Medicina Legală

17-săn., 42-săn.

IMSP Policlinica Stomatologică
Republicană
IMSP Clinica Universitară
Stomatologică a USMF
„N. Testemiţanu”

16-săn.(dacă se eliberează certificate de
concediu medical), 17-săn., 19-săn.
16-săn.(dacă se eliberează certificate de
concediu medical), 17-săn., 19-săn.

Centrul Republican experimental
protezare, ortopedie şi reabilitare,
mun. Chişinău

16-săn., 17-săn., 30-săn., anexa nr.1
la formularul nr. 30-săn..

Agenția Națională pentru Sănătate
Publică
Centrul de plasament şi reabilitare
pentru copii de vîrstă fragedă,
mun. Chişinău
Centrul de plasament temporar şi
reabilitare pentru copii, mun. Bălţi

17-săn. pe ANSP aparatul central și pe
fiecare subdiviziune teritorială
17-săn.,41-săn., 41a-săn.
17-săn., 41-săn., 41a-săn.
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71.

Centrul Republican de reabilitare
pentru copii mun. Chişinău

72.

SA „Sanfarm-Prim”

17-săn.

73.

Consiliul Naţional pentru
Determinarea Dizabilităţii şi
Capacităţii de Muncă

17-săn.

17-săn., 43-săn.

77.

Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „N. Testemiţanu”
Centrul de excelență în medicină şi
farmacie „Raisa Păcalo”
Centrul de Educaţie Medicală
Continuă a Personalului Medical şi
Farmaceutici cu Studii Medii
Colegiul de Medicina, mun. Bălţi

78.

Colegiul de Medicina, or. Cahul

17-săn.

79.

Colegiul de Medicina, or. Orhei

17-săn.

80.

Colegiul de Medicina, or. Ungheni

17-săn.

81.

Cabinetul Instructiv-Metodic
Republican

17-săn.

82.

Centrul ftiziopneumologic de
reabilitare pentru copii “Corneşti”

17-săn., 44-săn.

83.

Centrul ftiziopneumologic de
reabilitare pentru copii “Tîrnova”

17-săn., 44-săn.

84.

Centrul de recuperare pentru copii
“Ceadîr-Lunga”

17-săn.,43-săn.

85.

Centrul de reabilitare pentru copii
“Sergheevca”, or. Sergheevca,
Ucraina

17-săn., 43-săn

86.

Agenţia de Transplant

87.

Centrul republican de recuperare a
invalizilor şi pensionarilor “Speranţa”,
or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău

17-săn., 45-săn.

88.

Centrul de reabilitare a invalizilor şi
pensionarilor ”Victoria” al Republicii
Moldova, or. Sergheevca, Ucraina

17-săn., 45-săn.

74.
75.

76.

17-săn.
17-săn.
17-săn.
17-săn.

17-săn.
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89.

Centrul de plasament pentru persoane
vârstnice și persoane cu dizabilități
din m.Chișinău,

17-săn.

90.

Centrul republican de reabilitare a
invalizilor, veteranilor muncii şi
războiului com. Cocieri,
r-nul. Dubăsari

17-săn.

Nr.
de ord.

91.

92.

93.

94.

95.

Centrul de plasament temporar pentru
persoane vârstnice și persoane cu
dizabilități com. Cocieri,
r-nul Dubăsari
Centrul de plasament temporar pentru
persoane cu dizabilități (adulte)
com.Brînzeni, r-nul Edineţ

17-săn.

17-săn.

Centrul de plasament temporar pentru
persoane cu dizabilități (adulte) Bălți,
Centrul de plasament temporar pentru
persoane cu dizabilități (adulte) com.
Bădiceni, r-nul Soroca
Centrul de asistenţă şi protecţie a
victimelor şi potenţialelor victime ale
traficului de fiinţe umane,
mun. Chişinău

17-săn.
17-săn.

17-săn.

Instituţii medico-sanitare de pe lîngă alte Ministere şi spitale private
Nr.
de ord.

Rapoartele statistice ce vor fi prezentate în
variantă electronică şi pe suport de hîrtie

Denumirea instituţiei medico-sanitare

12-săn., 12t-săn., 13-săn., 16-săn.
(pe staţionar), 17-săn., 19-săn., 29-săn.,
30-săn.,anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 34-săn., 39-săn., anexa

Serviciul Medical al MAI RM
(fără activitatea medicului de familie)
96.

(distribuirea instituţiilor şi cadrelor medicale)

Serviciul Medical al MAI RM
(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)

97.

Directia Medicală a Administrației
Naționale a Penitenciarelor a MJ RM

12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17a-săn., 29-săn., 30-săn., 32-săn.,
33-săn., 35-săn., 36-săn.,
11-săn., 12-săn., 12t-săn., 17-săn.,
19-săn., 29-săn., 30-săn., anexa nr.1 la
formularul nr. 30-săn., 31-săn., 32-săn.,
33-săn., 34-săn., 35-săn., 36-săn.,
39-săn., anexa (distribuirea instituţiilor şi
cadrelor medicale)
30
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12-săn., 12t-săn., 13-săn., 16-săn.
(pe staţionar), 17-săn., 19-săn., 29-săn.,
30-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 32-săn., 34-săn., 36-săn.
(pe staţionar), 39-săn., anexa (distribuirea

Secţia Medico-Militară a MSM a
Ministerului Apărării RM
(fără activitatea medicului de familie)

instituţiilor şi cadrelor medicale)

98.

11-săn., 12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
16-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 33-săn., 35-săn.,
36-săn., 46-săn., 53-săn.

IMS Centrul Consultativ-diagnostic
al Ministerului Apărării RM
(pentru populaţia deservită de medicul
de familie)

16-săn. (pe staţionar), 17-săn., 19-săn.,
30-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 34-săn., 39-săn.
11-săn., 12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
16-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 33-săn., 35-săn.,
36-săn., 46-săn., 53-săn.

Directia Medicală a SIS RM
(fără activitatea medicului de familie)
99.

Directia Medicală a SIS RM
(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)

100.

Inspectoratul General al Poliţiei
de Frontieră al MAI

12-săn., 12t-săn., 16-săn., 17-săn.,
29-săn., 30-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 34-săn., 35-săn., 36-săn.,
39-săn., anexa (distribuirea instituţiilor şi
cadrelor medicale)

12-săn., 12t-săn., 16-săn., 17-săn.,
19-săn., 29-săn., 30-săn., 34-săn.

Centrul de medicină al Aviaţiei Civile
(pentru angajaţii aviaţiei civile)
101.

12-săn., 12t-săn., 13-săn., 15-săn.,
16-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 33-săn., 35-săn.,
36-săn., 46-săn., 53-săn.

Centrul de medicină al Aviaţiei Civile
(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)

102.

Centrul medical „Universitatea” USM

12-săn., 12t-săn., 17-săn., 19-săn.,
29-săn., 30-săn.

103.

Centrul sanitar epidemiologic filiala
ÎS "Calea Ferată din RM"

17-săn.

104.

Centrul municipal de plasament şi
reabilitare a copiilor de vîrstă
fragedă mun. Chişinău

105.

ÎS SPB „Constructor”, mun. Chişinău

17-săn., 41-săn., 41a-săn.
13-săn., 16-săn. ( pe staţionar), 17-săn.,
19-săn., 30-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 45-săn.
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Compania Naţională de Asigurări în
Medicină
Agenţia Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale
Clinica de Medicină Estetică
„SANCOS” SRL, mun. Chişinău

17-săn.
17-săn.
1-aim., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn.,

(fără activitatea medicului de familie)
108.

12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
16-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 33-săn., 35-săn.,
46-săn., 53-săn.
1-aim., 13-săn.,16-săn., anexa nr.1 la
formularul nr. 30-săn., 34-săn.,
39-săn.

Clinica de Medicină Estetică
„SANCOS” SRL, mun. Chişinău
(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)

CSF Galaxia a SC “Balcombe” SRL,
mun. Chişinău
(fără activitatea medicului de familie)
109.

CSF Galaxia a SC “Balcombe” SRL,
mun. Chişinău (pentru populaţia
deservită de medicul de familie)

110.

12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
16-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 33-săn., 35-săn., 46-săn.,
53-săn.

CSF Galaxia a SC “Balcombe” SRL,
Filiala or.Rezina

12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
16-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)

CM „Pro Sano” SRL, mun. Chişinău
(fără activitatea medicului de familie)
111.

1-aim., 39-săn
12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17a-săn., 29-săn., 30-săn., 31-săn.,
32-săn., 46-săn., 35-săn 53-săn.

CM „Pro Sano” SRL, mun. Chişinău
(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)

CM ”Sf. Panteleimon” Dac Slav
Biznes SRL, mun. Chişinău
(fără activitatea medicului de familie)
112.

1-aim.

CM ”Sf. Panteleimon” Dac Slav
Biznes SRL, mun. Chişinău

12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17a-săn., 29-săn., 30-săn., 31-săn.,
32-săn., 35-săn., 46-săn., 53-săn.

(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)

ÎM ” ON CLINIC Moldova” SRL,
mun. Chişinău
(fără activitatea medicului de familie)
113.

1-aim.
12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17a-săn., 29-săn., 30-săn., 31-săn.,
32-săn., 33-săn., 35-săn.,
46-săn., 53-săn.

ÎM ” ON CLINIC Moldova” SRL
mun. Chişinău
(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)
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Nr.
de ord.

Rapoartele statistice ce vor fi prezentate în
variantă electronică şi pe suport de hîrtie

Denumirea instituţiei medico-sanitare

Centrul Medical MedFamily LUXDNG SRL (fără activitatea medicului de
familie)
114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

1-aim.

12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17a-săn., 29-săn., 30-săn., 31-săn.,
32-săn., 33-săn., 35-săn.,
(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)
46-săn., 53-săn.
12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
CS „SindBioDan” SRL,
16-săn., 17-săn.,17a-săn., 29-săn.,
mun. Chişinău (pentru populaţia
30-săn., 31-săn., 32-săn., 33-săn.,
deservită de medicul de familie)
35-săn., 46-săn., 53-săn.
12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
CM „ GLORIAMED” SRL,
16-săn., 17-săn.,17a-săn., 29-săn.,
mun. Chişinău (pentru populaţia
30-săn., 31-săn., 32-săn., 33-săn.,
deservită de medicul de familie)
35-săn., 46-săn., 53-săn.
1-aim, 13-săn., 16-săn., anexa nr.1 la
CM “Extramed” SRL, mun. Chişinău
formularul nr. 30-săn., 32a-săn.,
39-săn., 41a-săn.
1-aim, 13-săn., 16-săn., anexa nr.1 la
Clinica „TerraMed”, Medpharmconsult
formularul nr. 30-săn., 32c-săn.,
SRL mun. Chişinău
39-săn.
1-aim, 13-săn., 16-săn., anexa nr.1 la
SRL Clinica Familia, mun. Chişinău
formularul nr. 30-săn., 32a-săn.,
32c-săn., 39-săn., 41a-săn.
1-aim, 13-săn., anexa nr.1 la formularul
Clinica „Calmed” Calmet-Nalcas
nr. 30-săn., 40-săn. (separat pentru populaţia
SRL, mun. Chişinău
deservită din mun. Chişinău (or. Codru) şi
Centrul Medical MedFamily LUXDNG SRL

contraplată).

1-aim ,13-săn., 16-săn., anexa nr.1 la
formularul nr. 30-săn., 32a-săn.,
32c-săn., 39-săn., 41a-săn.
1-aim, 13-săn., 16-săn., anexa nr.1 la
formularul nr. 30-săn., 32a-săn.,
32c-săn., 39-săn., 41a-săn.

121.

Spitalul Internaţional „Medpark”,
mun. Chişinău

122.

SC „ Repromed” SRL,
mun. Chişinău

123.

Centrul oftalmologic „Microchirurgia
ochiului” SRL, mun. Chişinău

124.

CM “Ovisus” Ovico SRL,
mun. Chişinău

1-aim, anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn.

125.

SRL "Neogen", mun. Chişinău

1-aim, anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn.

1-aim, 16-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn.
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Nr.
de ord.

126.

SRL “Salvarea Naţiunii”

127.

Centrul de Medicină Intervenţională
„Cardiomed” SRL, mun. Chişinău

128.

Centrul Comunitar Sănătate Mintală
Grup SRL, mun. Chişinău

129.

SRL „Magnific-Nord”, mun. Bălţi

130.

ÎŞP “Incomed” SRL, mun. Bălţi

131.

SC „Alvimed” SRL, mun. Bălţi

132.

133.

Rapoartele statistice ce vor fi prezentate în
variantă electronică şi pe suport de hîrtie

Denumirea instituţiei medico-sanitare

1-aim, 11-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 36-săn. (staţionar).
1-aim., 16-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 39-săn.
1-aim., 12-săn., 36-săn., 36a-săn. și
46-săn. (pentru AMT Botanica și Centrele de
Sănătate autonome din sectorul Botanica,
Centrul de medicină al Aviaţiei Civile)

1-aim., 16-săn., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn.
1-aim., 13-săn., 16-săn., anexa nr.1 la
formularul nr. 30-săn., 39-săn.
1-aim., 40-săn. (separat pentru populaţia
deservită din mun. Bălţi contrctată de CNAM şi
contraplată).

Clinica „Alter -Med”
Alter
Ego-Med SRL, mun. Chișinău
SRL "Medeferent P", mun. Chişinău
(fără activitatea medicului de familie)
SRL "Medeferent P", CS Ruseni
r-l Anenii Noi (pentru populaţia deservită

1-aim., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn., 39-săn.
1-aim.
12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
16-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

de medicul de familie
134.

SRL „MelisMed&MelisCosmetica”,
CS Grimăncăuţi, r-l. Briceni

12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)

CS „Biomed” SRL, or. Cahul

12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17-săn.,17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

CS „DenLenMed” SRL, or. Cahul

12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17-săn.,17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

137.

CS „Med Fam Grup” SRL, or. Cahul

12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17-săn.,17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

138.

SRL „PRIVAMED”
CS Hîrtopul Mare, r-l Criuleni

12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

135.

136.

12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

CS „VLADELIZA” SRL,
139.
s. Chetrosu, r-1 Drochia
34

Nr.
de ord.

Rapoartele statistice ce vor fi prezentate în
variantă electronică şi pe suport de hîrtie

Denumirea instituţiei medico-sanitare

ÎI ”Constantin Munteanu”, r-l Orhei
(fără activitatea medicului de familie)
140.

1-aim.
12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
16-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

ÎI ”Constantin Munteanu”, r-l Orhei
(pentru populaţia deservită de medicul de
familie)

141.

142.

12-săn., 12t-săn., 15-săn., 16-săn.,
17-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

CS „Farmcomplex Prim” SRL,
r-l Orhei
CM „AlfaMed consult” SRL,
or. Ungheni
(fără activitatea medicului de familie)
CM „AlfaMed consult” SRL,
or. Ungheni (pentru populaţia deservită

1-aim.
12-săn., 12t-săn., 15-săn.,
16-săn., 17a-săn., 29-săn., 30-săn.,
31-săn., 32-săn., 46-săn., 53-săn.

de medicul de familie)
143.
144.
145.

146.
147.
148.
149.

Staţiunea Balneo-sanatorială
„Codru”, or. Călăraşi
Staţiunea Balneo-sanatorială
„Nufărul Alb”, or. Cahul
Staţiunea Balneo-sanatorială
„Bucuria-Sind”, or. Vadul lui Vodă
Staţiunea Balneo-sanatorială
„Struguraş”, com. Cocieri r-nul
Dubăsari
AO Fundaţia Filantropică MedicoSocială „Angelus Moldova”,
Centrul Sportiv de Pregătire a
Loturilor Naționale
Societatea de Cruce Roşie din
Moldova

17-săn., 45-săn.
17-săn., 45-săn.
17-săn., 45-săn.
17-săn., 45-săn.
1-aim., anexa nr.1 la formularul
nr. 30-săn.,
10, 12-săn., 12t-săn.,
10

35

Anexa nr. 4
la ordinul MSMPS RM
nr.1108 din 30.11.2020
Lista instituţiilor medico-sanitare republicane responsabile
de primirea rapoartelor statistice pentru anul 2020
1. IMSP Institutul Mamei şi Copilului
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5

2.1.
2.2.

“ Raport statistic privind activitatea de staţionar a instituţiei medico-sanitare”
(formularul anexa nr.1 la formularul nr.30-săn.), tabelele 2200 (rubricile 4-8),
2210 (punct 2, 3, 4), 2220, 2300
“ Raport statistic privind asistenţa medicală acordată copiilor”
(formularul nr.31-săn.).
“ Raport statistic privind asistenţa medicală acordată gravidelor”
(formularul nr.32-săn.).
“ Raport statistic privind asistenţa medicală acordată parturientelor
şi lăuzelor”pe republică (formularul nr.32a-săn.).
„Raport statistic privind activitatea laboratorului de fertilizare in vitro“
(formularul nr.32c-săn.).
2. IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
“ Raport statistic privind bolnavii de tuberculoză“ (formularul nr.33-săn.)
“ Raport statistic privind cazurile noi de tuberculoză activă”
(formularul nr.8-săn.).
3. IMSP Institutul Oncologic

3.1.
3.2.

“ Raport statistic privind bolnavii cu tumori” (formularul Nr.35-săn.).
“ Raport statistic privind cazurile noi de tumori” (formularul Nr.7-săn.).
4. IMSP Spitalul de Dermatologie si Maladii Comunicabile

“ Raport statistic privind activitatea instituţiei medico-sanitare”
(formularul nr.30-săn.), tabelul: 1500 şi 1510
4.2. “ Raport statistic privind activitatea de staţionar a instituţiei medico-sanitare”
( formularul anexa nr.1 la formularul nr.30-săn.), tabela 2110 (punctul 2), 2250
4.3. “ Raport statistic privind bolnavii de sifilis, gonoree şi dermatomicoze” (formularul nr.34-săn.).
„Raport statistic privind supravegherea medicală ale femeilor gravide
4.4. infectate HIV” (formularul nr.32b-săn.).
4.1.

5. IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
5.1.

“ Raport statistic privind cauzele externe ale traumelor” (formularul nr.12t-săn.).
6. Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”

6.1.

„Raport statistic privind serviciile de sănătate prietenoase tinerilor”
(formularul nr.49-săn.).
7. IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
(Centrul Comunitar Sănătate Mintală Grup SRL, mun. Chişinău)

7.1.

“ Raport statistic privind tulburările mentale şi de comportament”
(formularul nr.36-săn.).
“ Raport statistic privind acticitatea centrului comunitar de sănătate mintală”
(formularul nr.36a-săn.).

7.2.
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8. IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
8.1.

9.1.

“ Raport statistic privind activitatea centrului (cabinetului) stomatologic”
(formularul nr.19-săn.),
9. Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
“ Raport statistic privind activitatea centrului (secţiei, cabinetului)
de transfuzie a sîngelui” (formularul nr.39-săn.)
10. IMSP Centrul Național de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească

10.1. “ Raport statistic privind activitatea de staţionar a instituţiei
medico-sanitare” ( anexa nr.1 la formularul nr.30-săn.), tabelele: 2600, 2610
10.2. “ Raport statistic privind activitatea staţiei de asistenţă medicală de
urgenţă prespitalicească" (formularul nr.40-săn.)
11. Centrul de Medicină Legală
11.1. “ Raport statistic privind activitatea centrului de medicină legală şi a subdiviziunilor lui”
(formularul nr.42-săn.).
12. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
12.1. “ Raport statistic privind maladiile şi contingentele de bolnavi cu
dereglări narcologice” (formularul Nr.11-săn.).
13. Agenția Naţională pentru Sănătate Publică
(Rapoartele statistice medicale de ramură
în domeniul Sănătăţii Publice)
13.1. “Raport statistic privind bolile parazitare şi combaterea dipterelor
hematofage” (formularul nr.1-săn.).
13.2. “Raport statistic privind bolile infecţioase şi parazitare” (formularul nr.2-săn.).
13.3.

“ Raport statistic privind vaccinările preventive” (formularul nr.5-săn.).

“Raport statistic privind cuprinderea copiilor cu vaccinări împotriva bolilor
infecţioase” (formularul nr.6-săn.).
13.5. “Raport statistic privind supravegherea de stat a sănătății publice în raion, municipiu”
(formularul nr.18-săn.).
13.4.

13.6. “ Raport statistic privind promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate”
(formularul nr.50-săn.).
13.7. “ Raport statistic privind activitatea instituţiei medico-sanitare” (formularul nr.30-săn.),
tabelele: 1400 ( rîndul 11.0 ), 3300, 3400, 4110, 4111, 4120, 4121, 4122, 4123,
4124, 4130, 4131, 4140, 4150, 4210, 4310, 4311, 4420, 4430.
13.8. “ Raport statistic privind activitatea centrului (cabinetului) stomatologic”
(formularul nr.19-săn.), tabelele: 1710, 1711, 1720, 1721, 1722, 1723.
14. Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi
Capacităţii de Muncă
14.1. Raport statistic privind determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă la adulţi
(formularul nr.27)
14.2. Raport statistic privind determinarea dizabilităţii la copii (formularul nr.27a)
14.3. „Raport statistic privind rezultatele verificării ca măsură de control a dosarelor
electronice distribuite aleatoriu și a contestațiilor cetățenilor privind deciziile
echipelor din cadrul serviciului pentru determinarea gradului”. (formularul nr. 28)
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Anexa nr. 5
la ordinul MSMPS RM
nr.1108 din 30.11.2020
ORDINEA şi TERMENELE
de prezentare la Agenția Naţională pentru Sănătate Publică
a centralizatoarelor rapoartelor statistice medicale
pe anul 2020 şi indicilor pentru anuarul statistic
1. IMSP Institutul Mamei şi Copilului
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Centralizatoare pe tabelele 2200 (rubricile 4-8), 2210 (punct 2, 3, 4), 2220,
2300 pe republică (anexa nr.1 la formularul nr.30-săn.)
Centralizatorul rapoartelor statisitice privind asistenţa medicală acordată copiilor
pe republică (formularul nr.31-săn.).
Centralizatorul rapoartelor statisitice privind asistenţa medicală acordată
gravidelor pe republică (formularul nr.32-săn.).
Centralizatorul rapoartelor statisitice privind asistenţa medicală acordată
parturientelor şi lăuzelor pe republică (formularul nr.32a-săn.).
Centralizatorul rapoartelor statisitice privind activitatea laboratorului de fertilizare
in vitro (formularul nr.32c-săn.).
Tabelele indicilor pentru anuarul statistic.

26. 02.2021
26. 02.2021
26. 02.2021
26. 02.2021
26. 02.2021
23.03.2021

2. IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
2.1.
2.2.
2.3.

Centralizatorul rapoartelor statisitice privind bolnavii de tuberculoză pe republică
(formularul nr.33-săn.)
Raportul statistic privind cazurile noi de tuberculoză activă pe republică
(formularul nr.8-săn.).
Tabelele cu indicii de activitate ale instituţiilor antituberculoză pentru anuarul
statistic.

26.02.2021
26.02.2021
23.03.2021

3. IMSP Spitalul de Dermatologie si Maladii Comunicabile
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.

Centralizatoare pe republică pe tabelele: 1500 şi 1510 , (formularul nr.30-săn.),
tabela 2110 (punctul 2), 2250 ( anexa nr.1 la formularul nr.30-săn.).
Centralizatorul rapoartelor statisitice privind bolnavii de sifilis, gonoree şi
dermatomicoze pe republică (formularul nr.34-săn.).
Centralizatorul rapoartelor statisitice privind supravegherea medicală ale
femeilor gravide infectate HIV” pe republică (formularul nr.32b-săn).
Tabelele cu indicii de activitate ale instituţiilor dermatovenerologice pentru
anuarul statistic.
4. IMSP Institutul Oncologic
Centralizatorul rapoartelor statisitice privind bolnavii cu tumori pe republică
(formularul nr.35-săn.).
Raportul statistic privind cazurile noi de tumori pe republică (formularul nr.7săn.)
Tabelele cu indicii de activitate ale instituţiilor oncologice pentru anuarul statistic.

26.02.2021
26.02.2021
26.02.2021
23.03.2021

26.02.2021
26.02.2021
26.03.2021

5. IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
5.1.
5.2.

Centralizatorul rapoartelor statisitice privind cauzele externe ale traumelor pe
republică (formularul nr.12t-săn.).
Tabelele indicilor cu privire la traume pentru anuarul statistic.
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26.02.2021
26.03.2021

6. IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
(Centrul Comunitar Sănătate Mintală Grup SRL, mun. Chişinău)
6.1.
6.2.
6.4.

Centralizatorul rapoartelor statisitice privind tulburările mentale şi de
comportament pe republică (formularul nr.36-săn.).
Centralizatorul rapoartelor statistice privind activitatea centrului comunitar de
sănătate mintală (formularul nr.36a-săn.).
Tabelele cu indicii de activitate ale instituţiilor de psihiatrie şi psihoneurologie
pentru anuarul statistic.

26.02.2021
26.02.2021
23.03.2021

7. IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
7.1.
7.2.

Centralizatorul rapoartelor statisitice privind activitatea centrului (cabinetului)
stomatologic pe republică (formularul nr.19-săn.,)
Tabelele cu indicii de activitate ale instituţiilor de stomatologie pentru anuarul
statistic.

26.02.2021
23.03.2021

8. Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
8.1.
8.2.

Centralizatorul rapoartelor statisitice privind activitatea centrului (secţiei,
cabinetului) de transfuzie a sîngelui pe republică (formularul nr.39-săn.)
Tabelele cu indicii de activitate ale instituţiilor de transfuzie a sîngelui pentru
anuarul statistic.

26.02.2021
23.03.2021

9. IMSP Centrul Național de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească
9.1.
9.2.

Centralizatorul rapoartelor statisitice privind activitatea staţiei de asistenţă
medicală de urgenţă prespitalicească pe republică (formularul nr.40-săn.).
Tabelele cu indicii de activitate ale staţiilor şi substaţiilor de asistenţă medicală
de urgenţă pentru anuarul statistic.

26.02.2021
23.03.2021

10. Centrul de Medicină Legală
10.1.

Centralizatorul Rapoartele statistice privind activitatea Centrului de Medicină
Legală şi a subdiviziunilor lui pe republică (formularul nr.42-săn.).

26.02. 2021

11. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
11.1.
11.2.

Centralizatorul rapoartelor statistice privind maladiile şi contingentele de
bolnavi cu dereglări narcologice pe republică (formularul nr.11-săn.).
Tabelele cu indicii de activitate ale instituţiilor de narcologie pentru anuarul
statistic.

26.02.2021
23.03.2021

12. Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”
12.1.
12.2.

Centralizatorul rapoartelor statisitice privind serviciile de sănătate prietenoase
tinerilor (formularul nr.49-săn.)
Tabelele indicilor pentru anuarul statistic.
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26.02.2021
23.03.2021

13. Agenția Naţională pentru Sănătate Publică
(Rapoartele statistice medicale de ramură
în domeniul Sănătăţii Publice)
Centralizatoare pe republică a:
13.1.
13.2.

“Raport statistic privind bolile parazitare şi combaterea dipterelor
hematofage” (formularul nr.1-săn.).
“Raport statistic privind bolile infecţioase şi parazitare” (formularul nr.2-săn.).

“Raport statistic privind vaccinările preventive” (formularul nr.5-săn.).
“Raport statistic privind cuprinderea copiilor cu vaccinări împotriva bolilor
13.4.
infecţioase” (formularul nr.6-săn.).
“Raport statistic privind supravegherea de stat a sănătății publice în raion,
13.5.
municipiu” (formularul nr.18-săn.).
“Raport statistic privind promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate”
13.6.
(formularul nr.50-săn.).
Tabelele cu indicii de activitate ale instituţiilor sanitaro - epidemiologice
13.7.
pentru anuarul statistic.
Centralizatoare pe tabelele: 1400 ( rîndul 11.0 ), 3300, 3400, 4110, 4111, 4120,
13.8.
4121, 4122, 4123, 4124, 4130, 4131, 4140, 4150, 4210, 4310, 4311, 4420, 4430
(formularul nr.30-săn.)
Centralizatoare pe tabelele: 1710, 1711, 1720, 1721, 1722, 1723
13.9.
(formularul nr.19-săn.)
Tabelele cu indicii de activitate ale cabinetelor (secţiilor) de radiofotografie
13.10.
pentru anuarul statistic
13.3.

13.11
13.12

Informaţia despre cadre farmaceutice pe raioane (municipii) şi centralizator pe
republică.
Tabelele indicilor cu privire la cadre farmaceutice

26.02.2021
26.02.2021
26.02.2021
26.02.2021
26.02.2021
26.02.2021
23.03.2021
26.02.2021
26.02.2021
23.03.2021
26.02. 2021
18.03.2021

14. Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi
Capacităţii de Muncă
14.1.
14.2.
14.3.

14.4.

Raport statistic privind determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă la adulţi
(formularul nr. 27)
Raport statistic privind determinarea dizabilităţii la copii (formularul nr. 27a)
„Raport statistic privind rezultatele verificării ca măsură de control a dosarelor
electronice distribuite aleatoriu și a contestațiilor cetățenilor privind deciziile
echipelor din cadrul serviciului pentru determinarea gradului”.
(formularul nr. 28)
Tabelele cu indicii de activitate ale consiliilor locale pentru Determinarea
Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
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26.02.2021
26.02.2021
26.02.2021

23.03.2021

Anexa nr. 6
la ordinul MSMPS RM
nr.1108 din 30.11.2020

Codul raionului/municipiului şi numărul de exemplare a
centralizatoarelor rapoartelor statistice pe anul 2020
Codul
municipiului/
raionului

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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
44.
45.
46.
37.
38.
39.
40.
41.

Teritoriul administrativ
mun. Chişinău
mun. Bălţi
Total pe municipii
Anenii Noi
Basarabeasca
Briceni
Cahul
Cantemir
Călăraşi
Căuşeni
Cimişlia
Criuleni
Donduşeni
Drochia
Dubăsari
Edineţ
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Hînceşti
Ialoveni
Leova
Nisporeni
Ocniţa
Orhei
Rezina
Rîşcani
Sîngerei
Soroca
Străşeni
Şoldăneşti
Ştefan-Vodă
Taraclia
Teleneşti
Ungheni
UTA Găgăuzia
- Comrat
- Ceadir-Lunga
- Vulcanesti
Total pe raioane
Instituţiile republicane
Total pe Minister, malul drept
Total pe alte Ministere
Total pe Republică malul drept
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Numărul
de forme
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

