
Aprobat: L.S. Anexa nr.1
Directorul (şeful)  instituţiei

(numele, prenumele) (semnătura)
20____

Aprobat: Coordonat:
Preşedintele Consiliului administrativ Compania Naţională de Asigurări în Medicină (Agenţia teritorială)

L.S. L.S.
(numele, prenumele) (semnătura) (semnătura)

20____ 20______

Instituţia medico-sanitară
Adresa
Unitatea de măsură ( lei )
Temeiul

2. Dobînda sporită la soldurile băneşti

Şeful Serviciului Economic/Contabil

(numele, prenumele)

Devizul 
de venituri şi cheltuieli

din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
(business-plan) 

pe anul 20__

Denumirea Tipul de asistenţă medicală 
Total aprobat

veniturilor/cheltuielilor

I. VENITURI, total

1. Suma contractuală
inclusiv:

3. Alte venituri

inclusiv:
II. CHELTUIELI, total

din ele:
1. Retribuirea muncii

bonificaţia pentru indicatorii de performanţă
fondul de bază al salariului

3. Medicamente și consumabile
2. Alimentarea pacienţilor

4. Alte cheltuieli

1. La începutul anului
III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI

(numele, prenumele) (semnătura)
                                              20___

2. La sfîrşitul anului



Anexa nr. 2

Categoria de 
calificare

Vechimea in 
munca

Grad stiintific, 
Titlu onorific

Conditii 
nefavorabile de 
munca, conditii 
de risc major 

pentru sanatate

Inalta 
eficacitate in 

munca*
Alte sporuri

1 2 3 4 5 6 7 8 9(1+2+3+4+5+6+7+8)

Total, lunar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
inclusiv:
Personal de conducere**

Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

2. Suplimente pentru 
orele de noapte

Numărul de 
unităţi (50%)

Numărul de 
unităţi (100%)

Numărul 
orelor de 
noapte

Numărul 
zilelor

Salariul tarifar 
pe oră

Salariul tarifar 
pe oră luat în 
calcul (50%)

Salariul tarifar 
pe oră luat în 
calcul (100%)

Suma 
suplimentelor 
pe an (50%)

Suma 
suplimentelor 
pe an (100%)

Suma 
suplimentelor 

pe an

1 2 3 4 5 6 7 8 (1*3*4*6) 9 (2*3*4*7) 10 (8+9)

Total, anual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

inclusiv:
Medici 0.00
Personal medical mediu 0.00
Personal medical inferior 0.00
Alt personal 0.00

3. Suplimente pentru 
orele de sărbători

Numărul de 
unităţi 

Numărul 
orelor de 
sărbătoare pe 

zi

Numărul 
zilelor

Salariul 
mediu pe oră

Salariul pe oră 
luat în calcul

Suma 
suplimentelor 

pe an

1 2 3 4 5 6 (1*2*3*5)

Total, anual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

inclusiv:
Medici

Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

4. Remunerarea înlocuirii 
în timpul concediului

Numărul de 
unităţi 

Numărul de 
ore

Salariul 
mediu pe zi Salariul total

1 2 3 4 (1*2*3)

Total, anual 0.0 0.0 0.0 0.0

inclusiv:
Medici
Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

 pentru orele 
de 

noapte****

pentru orele 
de 

sărbători****
*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3+4+5+6+7+8+9)
Total, anual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
inclusiv:
Personal de conducere**

Medici
Personal medical mediu

Personal medical inferior

Alt personal

*Se indică inclusiv și sporul pentru complexitate și intensitatea muncii stabilite conducătorilor instituției

***Se indică sumele totale din tabelul nr.1 îmulțite cu numărul lunilor pentru care este prezentat calculul fondului de retribuire a muncii
**** Se indică sumele totale din tabelul nr.2
*****Se indică sumele totale din tabelul nr.3
******Se indică sumele totale din tabelul nr.4

Premii TOTAL

Salariul 
tarifar (de 
functie)

**În rubrica „Personal de conducere” se  indică  personalul din anexa nr.3 la „Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare 
publice încadrate în SAOAM”,  aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.1593  din 29.12.2003, cu completările şi modif icările ulterioare. 

SuplimenteNumărul de 
unităţi după 
state la data 
întocmirii 
devizului

Numărul de 
funcţii 

ocupate la 
data întocmirii 

devizului

Remunerarea 
înlocuirii în 

timpul 
concediului****

**

Ajutor 
material 

5. Fondul de retribuire a 
muncii anual

Fondul de 
retribuire a 

muncii anual 
conform 

tarifierei***

TOTAL

Calculul fondului de retribuire a muncii
Denumirea instituţiei________________________________
Tipul asistenţei medicale_____________________________
Numarul si data contractului/acorului aditional_______________________

Alte plăţi 
băneşti (inclusiv  

indicatorii de 
performanţă)

1. Fondul de retribuire a 
muncii lunar

Sporuri
Majorarea 
salariului de 

functie pentru 
conducerea 

subdiviziunilor



Anexa nr.5

Denumirea instituţie i
Tipul asistenţei medicale
Numarul si data contractului/acorului aditional

lei

Indicii Codul 
rîndului

Suma

 I. VENITURI, total 1
            inclusiv:
1. Suma contractuală 1.1
2. Dobînda sporită la soldurile băneşti 1.2
3. Alte venituri 1.3
II. CHELTUIELI, total 2
            inclusiv:
1. Retribuirea muncii 2.1
             din ele :
fondul de bază al salariului 2.1.1
bonificaţia pentru indicatorii de performanţă
2. Alimentarea pacienţilor 2.2

3. Medicamente și consumabile 2.3

4. Alte cheltuieli, total 2.4
             inclusiv:
Contribuţ ii de asigurării sociale de stat obligatorii 2.4.1

Primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală 2.4.2

Reparaţ ia curentă a mijloacelor fixe  efectuată de terţ i 2.4.3

Perfecţ ionarea cadrelor                                                 2.4.4

Combustibil  – total 2.4.5

din care:

   produse petroliere 2.4.5.1

   cărbune 2.4.5.2

   gaze 2.4.5.3

    alte 2.4.5.4

Energie electrică 2.4.6

Energie termică 2.4.7

Apa şi canalizarea, salubritatea 2.4.8

Deplasări în interes de serviciu 2.4.9

Alte cheltuieli 2.4.10

Procurarea mijloacelor fixe 2.4.11

Reparaţ ia capitală a mijloacelor fixe efectuată de terţ i 2.4.12

Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, 
inclusiv:

2.4.13

servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr.4 la Programul 
Unic al AOAM, prestate de alți prestatori 2.4.13.1

III.  SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 3
1. La începutul anului 3.1
2. La sfîrşitulanului 3.2
Informativ: Uzura mijloacelor fixe reieşind din cota veniturilor 
din partea CNAM în veniturile total acumulate. X

 MIJLOACELE FONDURILOR ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
CALCULE LA DEVIZUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI (BUSINESS –PLAN) DIN
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