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I have marked some problems in system acade-
mic management, the aspects of human resources 
management, of formation and attestation of scien-
tifi c and didactic stuff, salarization mechanisms, sti-
mulation and motivation of scientifi c work of colla-
borators, some development aspects of academic and 
extraacademic departments, of medical section. Just 
some conceptual visions of solving some actual pro-
blems, that have to be solved from the authors point 
of view, had been exposed.
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Actualitate. După intrarea în vigoare a Codului 
cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldo-
va, în anul 2004, s-au creat condiţii favorabile pen-
tru consolidarea capacităţilor instituţionale ale AŞM 
şi extinderea implicării academice în toată sfera de 
cercetare şi inovare, fapt care, indiscutabil, dove-
deşte actualitatea optimizării manageriale produse.   

Managementul sistemic al AŞM. Instituţiile de 
cercetare şi inovare au fost fortifi cate în cadrul AŞM, 
dar şi în cel ministerial, departamental şi chiar privat. 
Este foarte important că s-a produs optimizarea ma-
nagementului sistemic al AŞM, a managementului 
de personal, managementului fi nanciar etc. Secţiile 
AŞM au fost reorganizate atât în conformitate cu di-
recţiile ştiinţifi ce moderne, cât şi cu imperativele ma-
nagementului ştiinţifi c de performanţă. 

În condiţiile de austeritate  –  reducerea bugetu-
lui AŞM cu 48 mil. lei în 2013 – apare necesitatea şi 
oportunitatea implementării noilor metode şi meca-
nisme de fi nanţare a AŞM şi, evident, a cercetărilor 

1 Dr. hab. Ion Mereuţă a fost distins cu Premiul AŞM pe 
anul 2012, pentru un ciclu de lucrări în domeniul oncologiei.

ştiinţifi ce. În acest context, vom specifi ca următoa-
rele: 

a) AŞM este constituită din instituţii ştiinţifi ce 
academice şi extra-academice;

b) fi nanţarea instituţiilor academice se efectuea-
ză de la bugetul de stat;

c) fi nanţarea laboratoarelor ştiinţifi ce extra-aca-
demice trebuie făcută în baza contractelor, în func-
ţie de necesităţile tematice invocate de către AŞM.

AŞM poate forma diferite secţii, subdiviziuni şti-
inţifi ce instituţionale, dar şi grupuri de cercetări şti-
inţifi ce extra-academice, ghidându-le doar metodolo-
gic, fără a-şi asuma fi nanţarea lor. Deoarece interesul 
ştiinţifi c vine cu preponderenţă din segmentul extra-
academic, în acest caz Academia lărgeşte colaborarea 
cu publicul ştiinţifi c naţional. În contextul respectiv, 
AŞM ar putea fonda şi aşa-numita „Academia mică”, 
care ar deveni un „nucleu academic” de pregătire a 
viitorilor membri corespondenţi, membri titulari sau 
onorifi ci. Forma organizatorică, dirijarea, tematica 
ştiinţifi că, temele selectate pentru cercetare vor pu-
tea fi  determinate prin decizia AŞM, iar normativ – 
printr-un regulament adoptat de conducerea Acade-
miei.

Finanţarea AŞM este asigurată: de la bugetul de 
stat în baza Legii bugetului de stat şi a Legii recti-
fi cării bugetului pe parcursul sau la sfârşitul anu-
lui în curs; din surse extrabugetare  –  organizaţii şi 
fundaţii europene, granturi, în urma contractelor de 
parteneriat ştiinţifi c internaţional sau din „trialurile 
ştiinţifi ce”; din donaţiile persoanelor juridice şi fi -
zice din ţară şi de peste hotare, care se acumulează 
în „fondul extrabugetar academic” deschis în baza 
unei hotărâri de guvern. Este posibilă şi acumularea 
veniturilor din alte activităţi – darea în arendă a unor 
spaţii instituţiilor de cercetare sau unor laboratoare 
ştiinţifi ce cu acordul guvernului;  parteneriate AŞM-
persoane juridice sau fi zice care au necesitatea unor 
studii la care Academia poate fi  consultant sau exe-
cutant. Sursele fi nanciare se mai pot acumula din 
contracte ale AŞM cu instituţii dispuse să fi nanţeze 
lucrările părţii contractuale. Membrii Academiei ar 
putea acorda servicii, consultaţii ştiinţifi ce atât per-
soanelor juridice, cât şi celor fi zice. Acumulări la 
bugetul AŞM se pot efectua şi din contractele indi-
viduale sau cu persoanele juridice pentru pregătirea 
cadrelor ştiinţifi ce de doctorat. Sunt necesare regle-
mentări în această direcţie, determinarea tarifării 
prin hotărâre de guvern.

Tematica ştiinţifi că de cercetare poate fi  acumu-
lată de la structurile academice, dar şi de la cele ex-
tra-academice, care se stochează la Consiliul ştiinţi-
fi c. Ar fi  raţional ca AŞM să îndeplinească comanda 

Sănătate publică



Akademos

86 - nr. 1 (28), martie 2013  

de stat în domeniul cercetărilor ştiinţifi ce. Tematica 
tuturor cercetărilor, inclusiv a celor secrete, trebuie să 
fi e stabilită în numele statului. În ce priveşte activita-
tea secţiilor extra-academice – se identifi că tematica, 
se anunţă temele şi concursul proiectelor ştiinţifi ce. 
După concurs, AŞM încheie contracte de colaborare 
cu instituţiile extra-academice şi fi nanţează lucrul şti-
inţifi c tematic după criterii contractuale. Cercetătorii 
activează atât timp cât este stipulat în contract până 
la fi nalizarea temei de cercetare. Finanţarea se efectu-
ează în funcţie de rezultate. În acest caz, colaboratorii 
ştiinţifi ci îşi exercită activitatea în baza contractului 
individual de muncă, aplicându-se principiul „execu-
tarea lucrărilor concrete”. 

Criteriile de evaluare şi control în ştiinţa acade-
mică, în viziunea noastră, sunt următoarele:

managementul de performanţă în ştiinţă;• 
descoperirile;• 
invenţii şi inovaţii;• 
impactul şi randamentul cercetărilor ştiinţifi ce • 

în economia naţională, sănătatea publică şi calitatea 
vieţii oamenilor;

impact educaţional (articole ştiinţifi ce, • 
monog rafi i etc.).

Managementul resurselor umane academice     
Membrii titulari şi membrii corespondenţi din cad-
rul secţiilor academice sunt fi nanţaţi de la bugetul 
AŞM, iar membrilor titulari şi membrilor corespon-
denţi din secţiile extra-academice ar trebui să li se 
aloce fi nanţe numai în cadrul prevederilor contrac-
tuale, în cazul în care domniile lor vor fi  incluse în 
grupurile de cercetare. 

Un rol deosebit revine Managementului pre-
gătirii şi atestării cadrelor ştiinţifi ce şi didactice. 
Regulamentul CNAA suportă schimbări repetate şi 
nu corespunde pe deplin cerinţelor timpului, nu asi-
gură principii adecvate şi efective. Este necesar de 
adoptat o Lege normativă „Cu privire la pregătirea 
şi atestarea cadrelor ştiinţifi ce şi didactice” sau de 
efectuat amendamentele respective la Codul cu pri-
vire la ştiinţă şi inovare. 

Admiterea la studii în doctorat şi post-doctorat 
urmează să fi e accesibilă şi să se înfăptuiască atât la 
comanda de stat, cât şi din propria iniţiativă. Impor-
tante sunt criteriile de evaluare şi atestare a luc rării 
ştiinţifi ce. Trebuie estimat efortul şi rezultatul ştiinţi-
fi c al autorului. Numai rezultatele ştiinţifi ce persona-
le ale autorului trebuie luate în consideraţie. Lucrările 
în comun ar urma să fi e estimate în cotă procentuală, 
selectiv pentru fi ecare autor. Doar în acest caz se va 
respecta dreptul de autor şi la prop rietatea intelectua-
lă. În procesul atestării cadrelor didactice trebuie eva-

luate capacităţile didactice – pregătirea pedagogică, 
măiestria, aptitudinile, criterii specifi ce didactice etc. 

Sunt necesare reforme şi în ce priveşte compo-
nenţa Consiliilor ştiinţifi ce specializate, instituirea 
instituţiei recenzenţilor, a Comisiilor de cercetare şi 
evaluare a materialului primar, a Comisiei metodo-
logice de cercetare, a Comisiei de non-plagiat, a Co-
misiei estimării impactului lucrării ştiinţifi ce pentru 
economia naţională, sănătate sau calitatea vieţii şi 
alte criterii ce se cer a fi  stabilite de experţi.  

Este foarte important ca AŞM să dispună de cele 
3 componente instituţionale care, de fapt, ar trebui să 
fi e independente – Elaborarea politicilor, Agenţia de 
implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifi ce şi 
Evaluarea – control al efi cacităţii şi randamentului 
implementării rezultatelor ştiinţifi ce în practică. 

Este necesară introducerea în Nomenclatorul 
specialităţilor ştiinţifi ce a unor noi direcţii în ştiinţă, 
la tangenţa specialităţilor ce se impun şi devin opor-
tune pentru ştiinţă şi societate cum ar fi : dezvoltarea 
umană durabilă şi securitatea statală, dreptul medi-
cal ş.a., la decizia AŞM. Este necesară organizarea 
Seminarelor de profi l şi Consiliilor ştiinţifi ce speci-
alizate în aceste domenii. În cazul dat coordonarea 
ştiinţifi că va aparţine AŞM.      

Secţia de ştiinţe medicale a AŞM este gestionată 
sub aspect administrativ şi fi nanciar de către AŞM. 
Instituţiile de cercetare extra-academice funcţionea-
ză în cadrul IMSP. Secţia nu dispune de instituţii 
medicale academice şi nici de clinici academice. 
Dezvoltarea şi reformarea secţiei în cadrul AŞM 
ar putea avea loc în baza Institutului de Fiziologie 
şi Sanocreatologie, care ar putea fi  transformat în 
Institutul de Medicină, Fiziologie şi Sanocreatolo-
gie. În acest caz s-ar schimba atât bazele statutare 
ale Institutului, cât şi se va forma baza Clinica şi 
de Cercetare, care ar include cercetări fi ziologice, 
sanogenetice fundamentale, precum şi cercetări în 
sanocreatologie şi adaptabilitate clinică (Figura 1).

În ce priveşte reformarea şi transformarea labo-
ratoarelor în cadrul IMSP, ar fi  necesară păstrarea lor 
în cercetarea fundamentală, iar în cercetările aplica-
tive, clinice să se creeze în baza laboratoarelor Cli-
nici Universitare, Instituţionale şi Academice. Cli-
nicile trebuie să dispună de un Regulament adoptat 
şi aprobat selectiv de organele de gestiune: Clinicile 
Universitare – de rector şi ministrul Sănătăţii, Cli-
nicile Instituţionale – de către directorul instituţiei, 
Clinicile Academice – de  conducerea AŞM.         

Managementul şi mecanismele salarizării cerce-
tătorilor ştiinţifi ci. Pentru ameliorarea managemen-
tului fi nanciar al laboratoarelor extra-academice am 
examinat mecanismele şi bazele juridice de salarizare 
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în cercetare şi problemele ce ţin de competenţa IMSP 
cu statut ştiinţifi c academic. Acestea sunt instituţii 
medico-sanitare publice care se afl ă la autogestiune 
şi benefi ciază de mijloace fi nanciare din fonduri-
le asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi alte 
surse conform legislaţiei în vigoare. Concomitent, în 
conformitate cu art. 17 al Codului cu privire la ştiinţă 
şi inovare al Republicii Moldova, aprobat prin Legea 
nr.259-XV din 15 iulie 2004, ele sunt organizaţii de 
drept public din sfera ştiinţei şi inovării.

Cât priveşte mecanismele legitime de suplimen-
tare a salariului de funcţie a colaboratorilor ştiinţi-
fi ci din sursele extrabugetare, cota fi nanciară folosi-
tă şi care ar fi  nivelul deciziilor raportat la IMSP, de 
către Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Finanţelor, 
venim cu următoarele propuneri.  

Fondul de retribuire a muncii personalului or-
ganizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi ino-
vării, care efectuează cercetări ştiinţifi ce fi nanţate 
de la bugetul de stat, se stabileşte în contractul de 
fi nanţare a proiectelor, selectate pe bază de concurs, 
în conformitate cu Hotărârea Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. 

Contractul de fi nanţare se elaborează şi se în-
cheie în corespundere cu prevederile Codului cu 
privire la ştiinţă şi inovare, Legii privind sistemul 
bugetar şi procesul bugetar nr.847-XHI din 24 mai 
1996, precum şi Regulamentului privind fi nanţa-
rea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat 
prin anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr.27 din 22 
ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea Acordului 
de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe 
a Moldovei pentru anii 2009-2012”. 

După cum stabilesc prevederile articolelor 36 şi 
37 al acestui Regulament, cheltuielile de personal 
(care includ fondul de retribuire a muncii, contribuţii 
de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate 
de patroni) nu vor depăşi 70% din alocaţiile totale 
pentru executarea proiectelor de cercetări ştiinţifi ce, 
luând în consideraţie şi volumul de cofi nanţare. 

Deciziile defi nitivate privind fi nanţarea pro-
iectelor de cercetări ştiinţifi ce ale organizaţiilor se 
aprobă anual după adoptarea Legii bugetului de stat, 
prin Protocolul anual, parte integrantă a Acordului 
de parteneriat. Remunerarea colaboratorilor ştiin-

Figura 1. Secţia medicală a AŞM (actualmente şi conceptual pe viitor)
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ţifi ci, inclusiv a celor din laboratoarele IMSP, care 
exercită cercetările ştiinţifi ce fi nanţate de la bugetul 
de stat, se reglementează prin Legea cu privire la 
sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-
XVI din 23 decembrie 2005 şi Hotărârea Guvernului 
nr.47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea 
angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera 
ştiinţei şi inovării fi nanţate de la Bugetul de stat”, 
care stabilesc condiţiile de salarizare şi de acordare 
a adaosurilor, sporurilor şi suplimentelor la salariul 
de bază cu titlu de stimulare sau compensare.

Salarizarea şi stabilirea plăţilor salariale cu ca-
racter stimulator a salariaţilor unităţilor bugetare 
fi nanţate, integral sau parţial, din contul mijloace-
lor speciale, se reglementează prin art.34 al Legii 
nr.355-XVI din 23 decembrie 2005. Persoanele, 
responsabile pentru stabilirea salarizării colaborato-
rilor ştiinţifi ci, în limita mijloacelor fi nanciare dis-
ponibile destinate salarizării urmează să identifi ce 
de sine stătător mecanismele legitime, care pot fi  
aplicate pentru acordarea adaosurilor la salariul de 
funcţie a colaboratorilor ştiinţifi ci, examinând acte-
le legislative şi normative menţionate. Aceste acte 
legislative şi normative reglementează concomitent 
nivelul deciziilor pentru fi ecare situaţie concretă.

Cu referire la bazele legislative şi normative 
pentru suplimentul la salariile colaboratorilor ştiin-
ţifi ci din sursele Companiei Naţionale de Asigurări 
în Medicină, având în vedere că colaboratorii ştiin-
ţifi ci tratează 50-60% din bolnavii externaţi şi 100% 
din bolnavii gravi, se comunică că modul de sala-
rizare, precum şi plata sporurilor şi suplimentelor 
cu caracter stimulator a angajaţilor din instituţiile 
medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigu-
rărilor obligatorii de asistenţă medicală este stabilit 
în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1593 din 29 decembrie 2003. 

Conform prevederilor punctului 6 al Regula-
mentului în cauză, cota maximală a cheltuielilor 
prevăzute pentru salarizarea angajaţilor instituţiei 
se stabileşte anual prin negocieri dintre Ministerul 
Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Me-
dicină şi Sindicatul de ramură. Conform prevederi-
lor punctului 13 al Hotărârii Guvernului nr.47 din 
12 ianuarie 2007, suplimentele de plată pentru de-
servirea nemijlocită a bolnavilor, administrarea sec-
ţiilor, serviciilor din clinici şi spitale se stabilesc cer-
cetătorilor ştiinţifi ci principali, coordonatori şi supe-
riori, şefi lor de laboratoare (sectoare de cercetări şti-
inţifi ce) în mărime de 50%, iar celorlalţi cercetători 
ştiinţifi ci – în mărime de 75% din salariul de funcţie 
al medicilor, potrivit categoriei de salarizare stabilită 
conform anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.381 

din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de sala-
rizare a personalului din unităţile bugetare”.

Pentru salariaţii menţionaţi, care au categorii 
de califi care prevăzute pentru medici, suplimentele 
de plată se calculează ţinându-se seama de sporul 
pentru categoria de califi care. Suplimentele în cauză 
se achită din contul fondului de retribuire a muncii 
personalului instituţiei, indiferent de sursa de for-
mare a acestuia.

În ce priveşte mecanismele de optimizare, de ma-
jorare a salariilor de funcţie a colaboratorilor ştiinţi-
fi ci din sursele bugetare putem constata că sistemul 
actual de salarizare garantează un anumit nivel de 
salarizare pe categorii de angajaţi, stabilit prin actele 
legislative şi normative în vigoare. Cât priveşte ma-
jorarea salariilor de funcţie ai colaboratorilor ştiinţi-
fi ci din sursele bugetare, menţionăm că Parlamentul 
aprobă politica în domeniul salarizării, iar Guvernul 
stabileşte nivelul grilelor de salarizare, care actual-
mente nu pot fi  revăzute de către conducătorul insti-
tuţiei.

Pentru colaboratorii ştiinţifi ci, care sunt salarizaţi 
conform normelor salariale stabilite prin Hotărârea 
Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003, condu-
cătorul poate stabili salariile pe grile de coefi cienţi. 
Mulţi membri titulari şi membri corespondenţi acti-
vează concomitent în IMSP şi în laboratoarele ştiinţi-
fi ce din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”. În acest 
caz mecanismele de salarizare sunt polivalente.

Cu referire la mecanismele de adaos la salariul 
pentru tratarea bolnavilor în instituţiile medico-sani-
tare publice de către colaboratorii USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, baza clinică a căror sunt spitalele mu-
nicipale, republicane sau institute ştiinţifi ce, putem 
afi rma următoarele.

Modul, mărimea şi condiţiile de retribuire a 
muncii colaboratorilor catedrelor clinice ale Uni-
versităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” este stabilit în Regulamentul privind 
salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sani-
tare publice încadrate în sistemul asigurărilor obli-
gatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003.

Conform punctului 5 al Regulamentului în cau-
ză, remunerarea pentru asistenţa medicală, acordată 
de colaboratorii catedrelor clinice ale Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Teste-
miţanu”, se face din contul mijloacelor instituţiei, 
fi nanţarea căreia se efectuează din bugetul de stat. 
Astfel, deciziile privind remunerarea pentru asis-
tenţa medicală, acordată de categoriile de personal 
în cauză, precum şi acordarea plăţilor suplimentare 
acestora, aparţine conducerii Universităţii de Stat de 
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Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
Particularităţile aplicării prevederilor Regula-

mentului respectiv privind salarizarea pentru asis-
tenţa medicală, acordată de către colaboratorii cate-
drelor clinice ale Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, sunt specifi cate 
în Anexa nr.2 „Condiţiile de salarizare a personalului 
din instituţiile de învăţământ superior, postuniversitar 
şi de perfecţionare a cadrelor” la Hotărârea Guvernu-
lui nr.381 din 13 aprilie 2006 ,,Cu privire la condiţiile 
de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.

Potrivit prevederilor art.16 al Legii privind ac-
tele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 
ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-
XV din 18 iulie 2003, „interpretarea ofi cială a acte-
lor normative ţine de competenţa autorităţilor care 
le-au emis”.

Argumentăm ştiinţifi c implementarea mecanis-
melor de sporire a salariului de bază şi prin adaosuri, 
salariul urmând să fi e format din: 1. Salariul bugetar, 
în conformitate cu contractul dintre IMSP şi AŞM pe 
temele instituţionale, de transfer tehnologic sau in-
ternaţionale care poate fi  sporit anual de către AŞM 
şi individual pentru fi ecare proiect bugetar la decizia 
AŞM; 2. Din sursele CNAM-ului, 50-75% din sa-
lariul de bază al medicului ordinator; 3. Din sursele 
extrabugetare (veniturile din serviciile contra plată, 
prin contract, de la arenda spaţiilor etc.).

Mărimea adaosurilor trebuie să fi e estimată în 
conformitate cu Regulamentul Instituţional adoptat 
de Consiliul de Administraţie al Instituţiei, care de-
termină criteriile – numărul de invenţii, numărul de 
inovaţii, acte de implementare, monografi i, lucrări 
publicate, organizarea şi participarea la foruri ştiin-
ţifi ce etc. Acest Regulament trebuie să prevadă me-
canisme fi nanciare de remunerare, stimulare şi mo-
tivare a muncii colaboratorilor ştiinţifi ci, să conţină 
criterii de apreciere a activităţii muncii ştiinţifi ce, 
determinare a mărimii sporului şi coefi cienţilor de 
stimulare. Totodată, în Regulament trebuie să fi e sti-
pulaţi indicii de stabilire a sporului/ suplimentului, 
precum şi indicii de scădere pentru fapte discipli-
nare, nerespectarea şi neexecutarea cerinţelor acti-
vităţii ştiinţifi ce. Mecanismele enunţate vor stimula 
şi vor motiva medicii şi colaboratorii ştiinţifi ci să 
amplifi ce procesul de cercetare-dezvoltare. 

Având în vedere schimbarea, începând cu anul 
de studii 2012-2013, a statutului juridic şi econo-
mico-fi nanciar al universităţilor de stat, inclusiv a 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, stipulată în proiec-
tul Bugetului de stat pentru anul 2013 adoptat de 
Parlament – trecerea de la statutul de „instituţie bu-
getară” la cel de „autonomie fi nanciară” – se vor 

modifi ca mecanismele fi nanciare şi Universitatea 
va funcţiona după principiul cererii pieţii medicale. 
În contextul mecanismelor de majorare a bugetului 
USMF „Nicolae Testemiţanu” la compartimentul 
venituri, propunem următoarele:

- Reconfi rmarea prin ordin a catedrelor şi clini-
cilor universitare, a şefi lor de catedră, directorilor 
de clinici.

- Fiecare catedră/ clinică/, să dispună de un sub-
cont fi nanciar în contabilitatea USMF „Nicolae Tes-
temiţanu” (se exclude dreptul de persoană juridică). 
Aceasta va asigura autonomia asimetrică a catedrelor şi 
clinicilor.

- Desemnarea prin ordin a unui casier (laborant) 
înzestrat cu aparat fi scal de casă şi seif.

- Stipularea în ordin a tarifelor consultaţiilor 
– asistenţilor, conferenţiarilor, profesorilor uni-
versitari, academicienilor (Hotărârea Guvernului 
Nr.1020 din 2011, care necesită amendamente refe-
ritoare la cadrul universitar).

- Specifi carea în ordin a procedurii de încasa-
re, păstrare şi livrare a banilor în casa trezoreriei 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, spre exemplu, o dată 
pe săptămână (vineri).

- Ordinul trebuie să stipuleze că pacienţii trataţi 
ambulatoriu, care necesită consultaţia specialiştilor 
– colaboratori ai USMF „N.Testemiţanu”, vor achi-
ta suma în casa catedrei/clinicii şi bonurile vor fi  eli-
berate bolnavului şi medicului consultant – asistent, 
conferenţiar, profesor, academician.

IMSP (CNAM) va livra în casa trezoreriei Uni-
versităţii (e necesar un act normativ – Contract între 
IMSP, baza clinică a catedrei sau clinicii şi USMF 
„Nicolae Testemiţanu” aprobat de CNAM şi Minis-
terul Sănătăţii): 5-10% din suma costului cazului 
tratat/ DRG pentru fi ecare bolnav din clinica (secţia) 
respectivă; 20-25% din suma costului cazului tratat 
/ DRG în cazul în care medicul a fost colaboratorul 
catedrei sau clinicii (acest principiu va fi  aplicat ul-
terior numărului de pacienţi examinaţi sau trataţi, 
determinaţi pentru lucrul clinic al colaboratorului 
universitar); 20-25% din costul operaţiei, actului 
anestezic sau manipulaţiei, în cazul în care opera-
torul principal sau medicul ATI  a fost colaboratorul 
catedrei sau clinicii; 10-15% din costul operaţiilor 
sau manipulaţiilor (inclusiv ATI), în cazul în care 
colaboratorul catedrei sau a clinicii a asistat operaţi-
ile sau manipulaţiile.

Cotele procentuale (%) vor fi  stipulate în Con-
tractul USMF „Nicolae Testemiţanu” – IMSP apro-
bate de CNAM şi Ministerul Sănătăţii, care pot fi  
modifi cate. Catedra/ clinica poate asigura venituri şi 
din pregătirea postuniversitară la locul de muncă în 

Sănătate publică



Akademos

90 - nr. 1 (28), martie 2013  

afară planului universitar stabilit. În acest subcont al 
catedrei/clinicii pot fi  acumulate surse fi nanciare şi 
din donaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Resursele fi nanciare acumulate în subcontul 
catedrei /clinicii se vor distribui în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului şi ordinul Ministerului Finan-
ţelor cu privire la distribuirea surselor extrabugetare 
a instituţiilor, care reglementează că 70% din sur-
sele extrabugetare rămân administrative, iar 30% – 
pentru adaosul la salarizarea colaboratorilor ce au 
contribuit la aceste venituri. Cele 30% din sursele 
fi nanciare se împart corelativ, în funcţie de contri-
buţie şi performanţa colaboratorilor, se semnează 
de către directorul clinicii, conferenţiar, casier şi se 
prezintă rectorului spre aprobare, lunar.

Aceste mecanisme fi nanciare ar fi  necesar de 
implementat în clinicile universitare, instituţionale 
sau academice. Managementul de performanţă al 
colaboratorilor ştiinţifi ci care activează şi în cadrul 
altor IMSP, laboratoare ştiinţifi ce justifi că şi se cer 
a fi  introduse în noile condiţii de activitate. Aceste 
propuneri managerial-fi nanciare se încadrează şi în 
măsurile de prevenire a plăţilor neautorizate, mitei 
şi corupţiei în sfera asistenţei medicale.

Am evidenţiat unele probleme ale managemen-
tului sistemic academic, aspecte ale managementu-
lui resurselor umane, de pregătire şi atestare a cadre-
lor ştiinţifi ce şi didactice, mecanisme de salarizare, 
stimulare şi motivare a muncii ştiinţifi ce a colabora-
torilor, unele aspecte de dezvoltare a secţiilor acade-

mice şi extra-academice, a secţiei medicale. Au fost 
expuse doar unele viziuni conceptuale de rezolvare 
a unor probleme de stringentă actualitate. 
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