
Nota  informativă 

„Cu privire la activitatea medicală și economico - 

financiară a IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe 

parcursul anului 2019 în comarație cu anul 2018” 

 
IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2019 a activat pe 600 

paturi spitalicești, cu 8 Departamente, 24 Secții specializate cu paturi spitalicești (50 

paturi au fost închise la reparație – secțiile urologie și ginecologie) și 15 secții și 

servicii medicale paraclinice și de suport, inclusiv Blocul Operator cu 14 săli de 

operații, 56 paturi în 3 secții (Anestezie și Terapie Intensivă - 18, Reanimare - 26 și 

Terapie Intensivă STROKE - 12).  

În cadrul instituției au mai activat: Centrul Național de Epileptologie și Serviciul 

Republican „AVIASAN”.  

Institutul de Medicină Urgentă servește ca bază clinică pentru USMF „Nicolae 

Testemițanu” și în cadrul instituției au activat: 7 Clinici universitare, 1 Curs  

universitar și 3 Laboratoare științifice.  

În cadrul Institutului de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2019 au activat 

335 medic, 527 asistenți medicali, 722 unități de alt personal și 116 rezidenți. 

Completarea cu medici constituie – 88,8% şi cu asistente medicale – 82,5%. În 

instituție la 31.12.2019 își continuau activitatea – 136 medici rezidenți.  

Pentru instruire  continuă au fost planificați pentru a. 2019 –1 034 407,0 lei,   

real cheltuiți –1 064 486,0 lei.  

Completarea cu medici şi asistenți medicali, persoane fizice de bază rămâne o 

problemă actuală şi pentru a.2020. 

Conform prevederilor Contractului cu CNAM pentru a.2019 au fost planificate 

21 176 cazuri tratate în sumă de 302 515 925,71 lei. Pe parcurs, în baza Acordurilor 

adiţionale nr.1-5  suma inițială a fost majorată până la 310 266 961,10 lei.  

Bugetul global al Institutului de Medicină Urgentă pentru anul de gestiune 2019 

a constituit în total 338 480,60 mii lei, inclusiv:  

• Fondul de remunerare   - 45,0%  

• Medicamente și consumabile  - 21,8%  

• Produse alimentare   -   1,6%  

• Alte cheltuieli    - 31,6%.  

Cheltuielile efective la salariu s-au majorat cu  28,2 %. Salariul mediu lunar la o 

persoană fizică pe parcursul anului 2019 a constituit 7 6054,81 lei, față de 5 899,97 lei 

în a. 2018. 



Pe parcursul anului 2019 cheltuielile pentru medicamente la 1 bolnav asigurat au 

constituit – 2 006,77 lei, iar pentru 1 zi-pat -  238,00 lei. 

Structura cheltuielilor de bază pentru medicamente și consumabile în a.2019 au 

fost următoarele: 

Ajutor umanitar   1 485,13 mii lei  

Medicamente procurate centralizat      949,47 mii lei  

Medicamente procurate din fondurile CNAM  35 553,76 mii lei  

Endoproteze   24 932,79 mii lei 

Implante traumatologice  5 043,44 mii lei 

Reactive pentru laboratoare   3 722,18 mii lei  

Consumabile pentru hemodializa       998.05 mii lei  

Produse sanguine și vaccinuri      6 864,92 mii lei 

TOTAL  79 549,73 mii lei  
  

Activitatea staţionarului în dinamica anilor 2017-2019 ne atestă o utilizare 

eficientă a fondului de paturi, o durată medie de tratament corespunzătoare profilurilor 

şi o creştere a activităţii chirurgicale.  

Indicatorii de bază privind activitatea Departamentului Clinic de Medicină 

Urgentă,  aa.2018-2019: 
 

Indicii  
2018  2019  

Abs.  %  Abs.  %  

Adresări totale DMU  78 704  100  83 199  100  

 Asiguraţi  60 231  76%  63 014  75%  

 Neasiguraţi  18 473  23%  20 180  24%  

Spitalizaţi total  22 982  29%  24 421  29%  

 Asiguraţi  20 363  88%  21 721  88%  

 Neasiguraţi    2 619  11%    2 695  11%  

Spitalizări programate    3 110  13%    4 775  19%  

Număr spitalizări în 24 ore  48  48  

Pacienţi cărora li s-a acordat AMU în DCMU  55 722  70%  58 778  70%  

 Asiguraţi  39 868  71%  41 293  70%  

 Neasiguraţi  15 854  29%  17 485  30%  

Transportaţi de serviciul AMU total:  28 365  36%  29 397  35%  

Adresări de sine stătător  43 299  55%  44 553  53%  

Îndreptaţi de alte instituţii    7 040    8%    9 249  11%  

Intensitatea în 24 ore  192  216  



 În a.2019 în Departamentul Clinic de Medicină Urgentă au fost înregistrate 

83 199 adresări, sau cu 4 495 mai multe față de anul precedent, inclusiv: 24 421 (29%) 

au fost spitalizaţi, iar 58 778 (70%) au primit tratament la nivel de DCMU.  

Indicatorii de bază privind activitatea staţionarului IMSP IMU, aa. 2018-2019, 

sunt reflectați în următorul tabel: 

 

Pe parcursul a. 2019 în instituție au fost tratați 21 248 pacienți cu o durată medie 

de utilizare a patului de 300,2 zile, durata medie de tratament – 6,83 zile, numărul de 

intervenții chirurgicale – 21 970, activitatea chirurgicală – 74,46%, letalitatea 

postoperatorie 2,86%, letalitatea spitalicească – 3,34%. În instituție s-au aflat la 

tratament 1 608 pacienţi cu abdomen acut chirurgical. Au fost operaţi cu abdomen acut 

1075 pacienți sau (67%). 

Pe parcursul anului 2019, de către colaboratorii Departamentului Clinic 

Ortopedie și Traumatologie au fost efectuate 1 090 intervenții chirurgicale de 

endoprotezare (989 cazuri – în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și 

101 cazuri – contra plată), față de perioada similară a a. 2018, când au fost aplicate 351 

endoproteze – în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și 75 cazuri – 

contra plată.  

ICM pe parcursul a. 2019, în general, pe IMSP Institutul de Medicină Urgentă a 

constituit – 2,3503, față de ICM estimativ contractat cu CNAM - 2,3395.  

De către Serviciul Republican AVIASAN pe parcursul a.2019 au fost 

înregistrate 4 308 solicitări, inclusiv 2 640 pentru populația adultă și 1 668 solicitări 

 Indicatorii de bază   
Total  

2018  2019  

Bolnavi internați  22 347  23 743  

Bolnavi externaţi  21 568  22 972  

Decedaţi  781  795  

Bolnavi asiguraţi trataţi  19 887  21 248  

Utilizarea paturilor  301,1  300,2  

Îndeplinirea planului de pat-zile  81,11%  73,08%  

Durata medie de tratament  7,34  6,83  

Bolnavi operaţi  13 734  15 323  

Intervenţii chirurgicale  19 618  21 970  

Decedaţi după operaţie  438  438  

Activitatea chirurgicală în raport cu bolnavii operaţi                               70,87%  74,46%  

Letalitatea postoperatorie  3,19%  2,86%  

Letalitatea spitalicească  3,49%  3,34%  



pentru copii (în a.2018 au fost înregistrate 4 526 solicitări: inclusiv 3 033 pentru 

populația adultă și 1 493 - copii).  

În cadrul Proiectului Transfrontalier de colaborare intre Romania și Republica 

Moldova, a Planului de intervenție comuna in caz de situații urgente, dezastre, situații 

excepționale, pe parcursul a.2019, au fost efectuate 15 intervenții aero-medicale 

„SMURD”, față de 20 intervenții pe parcursul anului 2018.   

O contribuție deosebită în asigurarea procesului de diagnostic și tratament le 

revine secțiilor paraclinice care satisfac necesitățile clinicilor la nivel de peste 80%. 

Departamentul Clinic Anestiologie și Terapie Intensivă a asigurat asistența 

anesteziologică și medicala la  14 940 pacienți: inclusiv asistență anesteziologică de 

urgență - 5 002 pacienți și la 8 016 pacienți programați; asistența medicală în secția 

Terapie Intensivă „STROKE” – la 506 paqcienți, tot în această secție s-au efectuat 62 

de trombolize intravenoase cu remediul medicamentos „Actilize” in comparatie cu 38 

efectuate în perioada anului 2018; în secția Reanimare s-a acordat asistența medicală la 

1 416 pacienți. 

Cercetătorii științifici din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, în perioada de 

referință au obținut: Brevet de invenţie naţională – 1; Hotărâri de acordare – 2; Cereri – 

3; Certificat de drept de autor – 9. Și 18 - medalii de aur; 7 - medalii de argint, Medalii 

de bronz – 3 și 6 Diplome de excelență. 

Din numărul total de 34 petiții examinate pe parcursul anului de referință 72 % 

au fost cu referire la utilizarea tehnologiilor moderne de diagnosticare si tratament și 

28% sunt cauzate de comunicarea defectuoasă și respectarea principiilor deontologice). 

Pe parcursul a. 2019 au fost organizate circa 15 sedințe de instruire a angajaților IMU 

în tehnici de comunicare și respectare a drepturilor pacienților. 

 

 

 Director       Mihai CIOCANU 


