
DECIZIE
or. Hînceşti

din 25 martie 2015 nr. 02/14

Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale
„Centrul Stomatologic Cărpineni” pe anul 2014

În conformitate cu dispoziţiile statutare ale întreprinderii municipale „Centrul
Stomatologic Cărpineni” aprobate prin Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 07/09 din
19.12.2013 „Cu privire la delimitarea IMSP Spitalul Cărpineni” şi în temeiul art. 46 din
Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
Raional Hînceşti DECIDE:

1. Se ia act de rapoartul prezentat de către Întreprinderea Municipală „Centrul
Stomatologic Cărpineni”, (se anexează);

2. Se apreciază ca satisfăcătoare activitatea întreprinderii nominalizate;
3. Se pune în sarcina administratorului  Întreprinderii Municipale „Centrul

Stomatologic Cărpineni”, dna Natalia Panainte, să intensifice eforturile în
asigurarea populaţiei cu servicii stomatologice calitative şi diverse.

Preşedintele şedinţei Ion ŢONCU

Contrasemnat:
Secretarul-interimar al

Consiliului Raional Hîncești Igor BOTNARU

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL HÎNCEŞTI
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HÎNCEŞTI

MD-3401, or. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-23-02,

E-mail: consiliul@hincesti.md

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ
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Anexa
la Decizia Consiliului raional Hînceşti

nr. 02/14 din 25 martie 2015

Analiza lucrului
I.M. Centrul Stomatologic Cărpineni

Anul 2014

Asistenţa medicală stomatologică este acordată de:
- 1 salariu – primire mixtă

- 0,5 salariu – administrator și medic stomatolog
- 0,5 salariu – medic ortoped
- 0,5 salariu – tehnician dentar
- 0,25 salariu – contabil
- 1,0 salariu – infermieră

În anul 2014 a activat în centru Stomatologic medicul Olișevschi Sergiu pe 0,5 salariu
medic ortoped, timp de 8 luni. Medicul Grigoruţă Aristotel a activat din luna iunie pînă la
sfîrșitul anului – 0,5 salariu medic ortoped.
Asistenţa medicală stomatologică se efectuează în 5 cabinete stomatologice.
Deservim satele Bălciana, Negrea, Sofia, Horjești și Cărpineni.
Primirea bolnavilor este mixtă. Se mai activează activează 0,75 salariu de la CNAM care
se include în secţia consultativă a IMSP Spitalul Cărpineni.
Au fost primiţi 4264 bolnavi din care 796 copii inclusiv 2300 primari - copii primari
594.
Cu scop profilactic au fost făcute 763 vizite, dintre care copii 650.
Unităţile de lucru 4524.
Sau obturat de toţi 1574 obturaţii inclusiv cu carie dentară 892, cu carie complicată 692.
S-au sanat de toţi 1202 bolnavi, inclusiv copii 361.
S-au efectuat 872 extracţii dentare inclusiv în caz de parodontită 114, la copii 311.
Intervenţii chirurgicale s-au efectuat 45.
S-au tratat 133 afecţiuni parodontale şi 27 afecţuni afecţiuni ale mucoasei cavităţii
bucale.
În cabinetele ortopedice sau efectuat 370 vizite dintre care primari 86 bolnavi.
S-au efectuat 59 proteze mobilizabile, punţi dentare sau efectuat 43 inclusiv ştanţate 123,
faţete 70.
Numărul de vizite la bolnavi asiguraţi 2344, inclusiv copii 1549.
În caz de urgenţă au fost primiţi 1292 bolnavi dintre care 412 gravide.
Au fost trataţi pe motiv de pulpită acută 478, la copii 236, periodontită acută 284 la copii
96.
Dinţi extraşi total 620, inclusiv la copii 523.
Controlul profilactic au fost examinaţi 487.
Acumulări – 156370 lei

 Salarizare – 84853 lei

 Contibuţiile – 21317 lei



 Impozit pe venit – 4692 lei
 Servicii comunale – 9286 lei
 Materiale – 32937 lei
 Alte cheltuieli – 3980 lei
 Taxa amenajarea teritoriului 380 lei

Banii acumulaţi în timpul activităţii de la 2 angajaţi, dintre care un angajat pe 0,5
salariu a fost suficient pentru achitarea salariului, contribuţiilor, impozitului, serviciilor
comunale și procurarea medicamentelor necesare de fiecare zi, iar de la compania de
asigurări  banii sunt contractaţi cu secţia consultativă a IMSP Spitalul Cărpineni,
deoarece acreditarea cabinetelor stomatologice s-a făcut cînd sa acreditat spitalul și
mijloacele bănești sunt gestionate de spital, pentru salarizare, serviciile comunale și
procurarea medicamentelor.

În 2016 este planificată acreditarea. Pentru a trece acreditarea este necesară reparaţia
capitală şi aparataj mai performant a cabinete lor stomatologice.

Secretarul-interimar al
Consiliului Raional Hîncești Igor BOTNARU


