
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÂ RE nr.____

din_____________________ 2020
Chişinău

5

Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a preţurilor 
la mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate de către Instituţia publică 
„Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” 

si modificarea unor acte normativen

În temeiul art. 32 alin. (4) din Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică de 
specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu 
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:
1) Metodologia de calculare a preţurilor la mijloacele ajutătoare tehnice 

confecţionate de către Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, 
Ortopedie şi Reabilitare”, conform anexei nr. 1;

2) Modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, conform anexei
nr. 2.

2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri este asigurată de către 
Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi 
Reabilitare”.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului 
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor Serghei PUŞCUŢA

Ministrul sănătăţii,
muncii şi protecţiei sociale Viorica Dumbrăveanu
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Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr.

M ETODOLOGIA
de calculare a preţurilor la mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate 

de către Instituţia publică „C entrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta Metodologie stabileşte modul de calculare a preţurilor la 
mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate pentru unele categorii de cetăţeni de 
către Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi 
Reabilitare” (în continuare -  Instituţie) în conformitate cu prevederile 
Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu 
mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2011.

2. Preţurile se elaborează de către Instituţie în baza prezentei Metodologii 
şi se aprobă de către Guvern. Modificarea legislaţiei va servi drept temei de 
modificare a prezentei Metodologii. Actualizarea acestora se realizează, în caz de 
necesitate, ca urmare a schimbării preţurilor, a salariilor, a creşterii anuale a 
indicelui preţurilor de consum în raport cu anul precedent.

II. CALCLULAŢIA PREŢURILOR

3. Contabilitatea costurilor de producţie se ţine separat pe domeniile de 
producere de bază şi pe subdiviziuni: Secţia confecţionare încălţăminte ortopedică 
şi Secţia confecţionare a protezelor şi altor articole protetico-ortopedice.

4. Contabilitatea costurilor de producţie se ţine pe articole, ce includ:
1) costurile materiale directe şi repartizabile: materiile prime şi materialele 

ce constituie baza produselor de fabricare, articolele accesorii (piesele de 
completare) şi semifabricatele supuse asamblării sau prelucrării suplimentare în 
cadrul entităţii; combustibilul şi energia electrică, termică, gazele naturale, aerul 
comprimat, apa potabilă, consumate în scopuri tehnologice; ambalajul şi 
materialele de ambalaj consumate în subdiviziunile de producţie; alte costuri 
materiale directe şi repartizabile aferente fabricaţiei mijloacelor ajutătoare tehnice;

2) costurile de personal directe şi repartizabile: remuneraţiile, contribuţiile 
şi alte plăţi aferente personalului încadrat nemijlocit în procesul de fabricare a 
produselor:

a) retribuţiile pentru munca prestată şi timpul efectiv lucrat, calculate 
potrivit formelor şi sistemelor de retribuire a muncii personalului de producţie 
remunerat în acord şi/sau pe unitate de timp, nemijlocit în fabricarea producţiei şi
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cel suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază, premiile calculate 
pentru rezultatele obţinute, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă anuale şi 
suplimentare plătite, sporul pentru vechimea în muncă, plătite tuturor categoriilor 
de personal care activează în cadrul entităţii şi sunt implicate nemijlocit în 
activitatea de confecţionare a mijloacelor ajutătoare tehnice), precum şi alte plăţi 
de stimulare şi compensare calculate în conformitate cu Legea salarizării 
nr. 847/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea 
angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară;

b) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală aferente consumurilor privind retribuirea muncii 
personalului încadrat nemijlocit în fabricarea producţiei;

3) costurile indirecte de producţie: amortizarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale cu destinaţie de producţie, întreţinerea, deservirea şi repararea 
imobilizărilor corporale cu destinaţie de producţie; retribuţii calculate, 
contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurări 
obligatorii de asistenţă medicală ale personalului administrativ şi de deservire a 
subdiviziunilor de producţie ale entităţii; costurile aferente perfecţionării 
tehnologiilor, organizării producţiei, îmbunătăţirii calităţii produselor/serviciilor, 
costurile de asigurare a tehnicii securităţii şi sănătăţii în muncă.

5. Costurile directe de producţie se determină după următoarea relaţie:

CD = CMD + CPD,
unde:
CD -  costurile directe de producţie;
CMD -  costurile materiale directe şi repartizabile;
CPD -  costurile de personal directe şi repartizabile.

6. Costurile de personal directe şi repartizabile se determină după 
următoarea formulă:

CPD Cmuncă +  Sas +  Siam,
unde:
Cmuncă — cheltuielile legate de retribuirea muncii personalului încadrat 

nemijlocit în fabricarea producţiei corespunzătoare;
Sas -  suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de 

angajator, determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă
(C muncă);

Sam -  suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate 
de angajator, determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă
(C muncă).
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7. Ponderea cheltuielilor indirecte de producţie (Kind) se determină după 
următoarea relaţie:

5

Kind ClPtotal/Sbaza,

unde:
K ind -  ponderea cheltuielilor indirecte incluse în costul unui articol 

confecţionat;
CIP totai -  costurile totale indirecte de producţie;
Sbază -  salariul de bază al muncitorilor din secţiile de producţie.

8. Cheltuielile activităţilor auxiliare sunt incluse în totalul cheltuielilor
5

instituţiei şi se repartizează pe domeniile de activitate, reieşind din ponderea 
volumelor de vânzări (realizare).

9. Cheltuielile activităţilor auxiliare reprezintă costurile legate de gestiunea 
şi deservirea subdiviziunilor auxiliare ale instituţiei, care nu pot fi atribuite unui 
obiect de calculaţie şi se includ în costul produselor confecţionate prin repartizare 
între comenzi, în raport dintre cheltuielile (costurile) auxiliare totale şi suma totală 
a salariului de bază al muncitorilor, şi se determină după relaţia:

Kaux Caux/Sbaza,
unde:
K aux -  ponderea cheltuielilor auxiliare incluse în costul unui articol 

confecţionat;
C aux -  costurile auxiliare de producţie;
Sbază -  costurile salariului de bază al muncitorilor din secţiile de producţie.

10. Calculaţia costurilor de producţie în funcţie de particularităţile 
tehnologice ale procesului de confecţionare a mijloacelor ajutătoare tehnice se 
efectuează prin metoda pe comenzi, care se aplică la fabricarea producţiei 
individuale sau în serii mici. Costurile se identifică şi se acumulează pe fiecare 
comandă.

11. Costul total al produselor confecţionate (fabricate) se determină prin 
suma consumurilor directe şi indirecte, după următoarea relaţie:

TC=CD+CIP total,
unde:
TC -  costul total al producţiei confecţionate; 
CD -  costurile directe de producţie;
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CIP totai -  costurile totale indirecte de producţie.

12. Costul unitar al produselor confecţionate (finite) se calculează prin 
raportarea costului total la cantitatea (volumul) totală (total) de produse 
confecţionate/servicii prestate, în funcţie de particularităţile tehnologice (unităţi, 
bucăţi, perechi de încălţăminte (Cu)), şi se determină după următoarea relaţie:

Cu= TC/Q,
unde:

Cu -  costul unitar al produselor confecţionate;
TC -  costul total;
Q -  cantitatea produselor confecţionate.

13. Pentru comenzile nefinalizate, costul producţiei în curs de execuţie 
include costurile acumulate în perioada de gestiune precedentă şi curentă. Perioada 
de calculaţie constituie termenul de executare a comenzii.

5

14. Costul produselor subdiviziunilor auxiliare ale instituţiei se 
contabilizează cu diminuarea costurilor activităţilor auxiliare concomitent cu 
majorarea costurilor activităţii de bază a entităţii.

15. Cheltuielile activităţii operaţionale a instituţiei includ costul vânzărilor 
şi cheltuielile perioadei de gestiune.

16. Cheltuielile activităţii operaţionale se determină după relaţia:

CAO = Cu +  CA,
unde:
CAO -  cheltuielile activităţii operaţionale;
Cu -  costul produselor fabricate;
CA -  cheltuielile administrative.

17. Cheltuielile activităţii auxiliare includ totalul cheltuielilor instituţiei, 
repartizate pe domeniile de activitate, reieşind din ponderea volumelor de realizare 
a producţiei ale subdiviziunilor Instituţiei în totalul mijloacelor financiare 
planificate în baza contractelor de achiziţionare prevăzute pentru realizarea 
producţiei în perioada de gestiune.

18. Evidenţa cheltuielilor administrative se duce la contul „713. Cheltuieli
5 55

administrative” şi se repartizează în proporţie procentuală (pondere) pe domeniile 
principale de activitate.

19. Cheltuielile administrative nu se includ în costul preţurilor la mijloacele 
ajutătoare tehnice fabricate.
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III. MODUL DE FORMARE A PREŢURILOR 
LA M IJLOACELE AJUTĂTOARE TEHNICE CONTRA PLATĂ

20. Volumul producţiei fabricate (serviciilor prestate) se determină după 
următoarea relaţie:

5

VPFf= TC x R%,
unde:
VPFf -  volumul producţiei fabricate; 
TC -  costul total al producţiei fabricate; 
R  -  normativul rentabilităţii.

5

21. Preţurile produselor confecţionate (finite) se calculează lunar, reieşind 
din caracterul individual şi unic al mijloacelor ajutătoare tehnice confecţionate. La 
determinarea preţului se ţine cont de cheltuielile şi consumurile reale formate în 
perioada de gestiune în care s-a confecţionat articolul.

22. Preţul produsului fabricat (finit) se determină după următoarea relaţie:

p  = vpf/ q,
unde:
P -  preţul produsului fabricat;
VPF -  valoarea producţiei fabricate;
Q -  cantitatea produselor fabricate.

23. Venitul din vânzarea producţiei se constată la livrarea acesteia şi la 
transmiterea drepturilor de proprietate cumpărătorului, în baza contabilităţii de 
angajamente în perioada de gestiune în care a fost câştigat, indiferent de momentul 
încasării mijloacelor băneşti sau a altei forme de compensare.

IV. DETERMINAREA NIVELULUI DE RENTABILITATE

24. Reieşind din principiile economiei de piaţă şi din necesitatea recuperării 
din profit a cheltuielilor administrative, pentru mijloacele ajutătoare tehnice 
confecţionate din surse bugetare se stabileşte nivelul de rentabilitate în mărime de 
până la 20%.

25. Pentru mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate contra plată, în scopul 
obţinerii unui profit, care se reinvesteşte în dezvoltarea, renovarea, reutilarea şi 
modernizarea tehnică a secţiilor de producere a instituţiei, se stabileşte nivelul de 
rentabilitate în mărime de până la 30%.
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26. Rentabilitatea de produs reflectă profitul obţinut la un leu de cost al 
producţiei fabricate (Rde produs) şi se exprimă prin următoarea formulă de bază:

Rde produs—
Pfprodus . __

- L î - ----------------------- x  100 ,

Cu produs
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Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr.

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului

1. Regulamentul cu privire la modul de asigurare a unor categorii de 
cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 567/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 128-130, 
art. 642), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) punctul 65 va avea următorul cuprins:
„65. Preţurile la mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate se elaborează 

de către Centru în baza Metodologiei de calculare a preţurilor la mijloacele 
ajutătoare tehnice confecţionate de către Instituţia publică „Centrul Republican 
Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” se aprobă de către Guvern.”;

2) punctul 68 se abrogă.

2. Hotărârea Guvernului nr. 22/2019 privind constituirea Instituţiei publice 
„Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”, abrogarea 
şi modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2019, nr. 24-28, art. 41) se modifică după cum urmează:

1) punctul 9 va avea următorul cuprins:
„9. Metodologia de calculare a preţurilor la mijloacele ajutătoare tehnice 

confecţionate de către Instituţia publică „Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” se aprobă de către Guvern.”;

2) se completează cu punctele 91-93 cu următorul cuprins:
„91. Nomenclatorul mijloacelor ajutătoare tehnice confecţionate de către 

Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi 
Reabilitare” se aprobă de către Guvern.

92. Preţurile la mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate de către Instituţia 
publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” se 
elaborează de către aceasta în baza Metodologiei de calculare a preţurilor la 
mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate de către Instituţia publică „Centrul 
Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” se aprobă de către 
Guvern.

93. La prestarea serviciilor de reabilitare medicală, Instituţia publică 
„Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” aplică 
Regulamentul cu privire la tarife pentru serviciile medico-sanitare, Metodologia 
stabilirii tarifelor pentru serviciile medico-sanitare şi Catalogul tarifelor unice 
pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico- 
santare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi 
cele private, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011.”
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3. Metodologia de calculare a tarifelor la prestarea serviciilor de reabilitare 
profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi 
Reabilitare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 272/2017 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2017, nr. 144-148, art. 348), se modifică după cum 
urmează:

1) punctul 4 va avea următorul cuprins:
„4. Tarifele se elaborează de către Centru în baza prezentei Metodologii şi 

se actualizează în caz de necesitate, ca urmare a schimbării preţurilor, a salariilor, 
a creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum în raport cu anul precedent. 
Tarifele se aprobă de către Guvern.”;

2) punctul 26 se abrogă.
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Notă informativă
la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a 

preţurilor la mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate de către Instituţia publică 
„Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” şi modificarea 

unor acte normative” (număr unic 42/MSMPS/2020)

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului______
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a 

preţurilor la mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate de către Instituţia publică „Centrul 
Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” şi modificarea unor acte 
normative” a fost elaborat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi 
Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare.___________________
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite_______________________________________________________________________

În anul 2019, prin Hotărîrea Guvernului 22/2019 pentru aprobarea Statutului Instituţiei 
publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”, CREPOR 
a fost reorganizat din întreprindere de stat în instituţie publică. Astfel, CREPOR este 
persoană juridică cu autonomie financiară, care acordă servicii de reabilitare medicală 
veteranilor de război şi persoanelor cu dizabilităţi, precum şi celor cu diverse maladii şi 
afecţiuni ale aparatului locomotor, confecţionează si asigură cu mijloace ajutătoare 
tehnice categoriile menţionate, suplimentar, mai acordă şi servicii de reabilitare 
profesională pentru unele categorii de cetăţeni.

La prestarea serviciilor de reabilitare medicală, categoriilor de cetăţeni menţionaţi, 
CREPOR aplică prevederile Regulamentului cu privire la tarife pentru serviciile medico- 
sanitare, Metodologia stabilirii tarifelor pentru serviciile medico-sanitare şi Catalogul 
tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1020/2011.

La prestarea serviciilor de reabilitare profesională, CREPOR aplică Regulamentul 
privind prestarea serviciilor de reabilitare profesională în  cadrul Centrului Republican 
Experimental Protezare şi Metodologia de calculare a tarifelor la prestarea serviciilor de 
reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie 
şi Reabilitare, aprobate în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 272/2017.

La confecţionarea si asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice, CREPOR aplică 
prevederile Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu 
mijloacele ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2011. 
Nomenclatorul mijloacelor ajutătoare tehnice (ISO 9999:2005), este aprobat în Anexă la 
Regulamentul menţionat.

Dat fiind faptul că, pentru serviciile prestate de către CREPOR, prin hotărîri ale 
Guvernului sunt aprobate metodologii de calculare a tarifelor, iar pentru calcularea 
preţurilor la mijloacele ajutătoare tehnice confecţionate de către CREPOR, în prezent, se 
aplică Metodologia aprobată în anul 2017 prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale, a fost necesar de elaborat o Metodologie nouă şi de aprobat prin 
hotărîre de Guvern, precum şi de ajustat unele hotărîri ale Guvernului (Hotărârea 
Guvernului nr. 567/2011, Hotărîrea Guvernului nr. 272/2017 si Hotărârea Guvernului nr.7 y

22/2019) la prevederile Metodologiei menţionate şi la prevederile unor acte normative.
Proiectul hotărîrii Guvernului are ca scop:
- aprobarea Metodologiei de calculare a preţurilor la mijloacele ajutătoare tehnice 

confecţionate de către Instituţia publică „Centrul Republican Experimental ̂ Protezare,
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Ortopedie şi Reabilitare” pentru a stabili modul de formare a preţurilor la mijloacele 
ajutătoare tehnice confecţionate (fabricate) în cadrul CREPOR, luînd în consideraţie 
caracterul individual şi unic al producţiei fabricate de Centru;

- modificarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 567/2011, 
Hotărîrea Guvernului nr. 272/2017 şi Hotărârea Guvernului nr. 22/2019) în vederea 
ajustării acestora la prevederile Metodologiei menţionate şi prevederile unor acte
normative._____________________________________________________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene____________________

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi______________
Principalele prevederi ale proiectului hotărîrii Guvernului sunt:
1) aprobarea Metodologiei de calculare a preţurilor la mijloacele ajutătoare tehnice 

confecţionate de către Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, 
Ortopedie şi Reabilitare”.

2) aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.____________
5. Fundamentarea economico-financiară_________________________________________

Implementarea prevederilor proiectului de hotărîre nu presupune cheltuieli financiare 
suplimentare de la bugetul de stat._________________________________________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare____________________

Aprobarea proiectului de hotărîre nu implică modificări sau completări în alte acte 
normative._____________________________________________________________________
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului___________________________________

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative şi 
Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale a publicat pe pagina web: particip.gov.md:

- la data de 23.10.2019, anunţul privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii 
Guvernului (https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6736);

- la data de 24.01.2020, anunţul privind consultarea proiectului hotărîrii Guvernului 
(https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7055#).

8. Constatările expertizei anticorupţie____________________________________________
Proiectul de hotărîre a fost expertizat de către Centrul Naţional Anticorupţie.____________
9. Constatările expertizei de compatibilitate______________________________________

Proiectul de hotărîre nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 
Uniunii Europene, respectiv nu este supus expertizei de compatibilitate._________________
10. Constatările expertizei juridice_______________________________________________
Proiectul de hotărîre a fost expertizat de către Ministerul Justiţiei.______________________
11. Constatările altor expertize__________________________________________________

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU

https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6736
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7055

