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(1) Prezentare. 

Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare funcționează ca un complex 

unic medical şi de producere, funcția primordială a căruia rezidă în acordarea ajutorului protetico-

ortopedic persoanelor cu dizabilități și diverse afecțiuni, deformații şi maladii ale aparatului locomotor, 

inclusiv veteranilor de război, prin asigurarea acestora cu mijloace ajutătoare tehnice (proteze, orteze, 

cărucioare fotolii rulante, etc.), precum și prestarea serviciilor de reabilitare medicală contingentului 

indicat.  

Asigurarea populației Republicii Moldova cu articole protetico-ortopedice se efectuează gratuit,  

reieșind din prevederile Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu 

mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 567 din 

26.07.2011. Asistența medicală recuperatorie în condiții de ambulatoriu şi/sau staționar se acordă, de 

asemenea, gratuit persoanelor cu dizabilități, maladii şi afecțiuni ale aparatului locomotor, veteranilor de 

război şi altor categorii de pacienți, la solicitare, în baza Regulamentului privind prestarea serviciilor de 

reabilitare şi asistență medicală, aprobat prin Ordinul MMPSF nr. 38 din 05 martie 2013 și Ordinul  

MMPSF nr. 189 din 11.10.2015. 

(2) Beneficiari. Număr. Categorii. 

Numărul beneficiarilor de articole protetico-ortopedice şi de servicii de reabilitare medicală, luați 

la evidența Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare la situația din 

31.12.2018 a constituit 52620 persoane, dintre care: 10384 veterani şi persoane cu dizabilități de pe 

urma războiului; 13527 persoane cu dizabilități (afecțiuni generale); 4133 persoane cu dizabilități din 

copilărie; 2090 copii cu dizabilități; 5381 copii în vârstă de până la 18 ani, cu maladii şi afecțiuni ale 

aparatului locomotor fără de grade de dizabilitate; 10232 pensionari pentru limita de vârstă, precum și 

6841 persoane cu maladii şi afecțiuni ale aparatului locomotor, care au dreptul să beneficieze de articole 

protetico-ortopedice şi servicii de reabilitare medicală; 32 veterani ai muncii. 

(3) Analiza situației economico-financiare. 

În anul 2018, din Bugetul Public Naţional pentru activitatea CREPOR au fost alocate mijloace 

financiare în sumă totală de 46735,6 mii lei, inclusiv: 29710,8 mii lei pentru producerea şi realizarea 

mijloacelor ajutătoare tehnice; 13705,9 mii lei pentru prestarea serviciile de reabilitare medicală; 2343,3 

mii lei pentru procurarea utilajului tehnologic şi medical; 78,6 mii lei pentru prestarea serviciilor de 

reabilitare profesională; 897,0 mii lei pentru asigurarea beneficiarilor cu cărucioare fotolii rulante.  

Conform datelor Raportului contabil privind situațiile financiare pentru lunile ianuarie - decembrie 

2018, volumul total al veniturilor CREPOR în anul 2018 a constituit 49360,3 mii lei, iar 

cheltuielile/consumurile instituției au constituit în total 47031,2 mii lei.  

3.1. Producerea mijloacelor ajutătoare tehnice. 

În perioada de referință au fost fabricate următoarele volume de mijloace ajutătoare tehnice:  

- 64 proteze ale membrelor superioare; 

- 305 proteze ale membrelor inferioare; 

- 245 proteze inferioare de tip modul; 

- 2392 orteze; 

- 1105 bandaje; 

- 8326 perechi de încălțăminte ortopedică. 
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3.2. Prestarea serviciilor de reabilitare și asistență medicală. 

În Staționarul CREPOR, pe parcursul anului 2018, au fost reabilitate 2256 persoane, inclusiv din 

contul surselor bugetului de stat 1657 persoane, 525 persoane din contul surselor CNAM, 65 persoane 

contra plată și 9 persoane prin intermediul reabilitării profesionale. În aceste condiții, numărul de 

zile/pat efectuate în staționarul reabilitare a constituit 28364, cu o durată medie de spitalizare de 12,55 

zile. 

În perioada de referință cu servicii de reabilitare medicală au fost asigurați în total 3926 veterani 

de război, inclusiv în condiții de staționar au fost tratați 1327 veterani de război.  

Specialiștii din cadrul Policlinicii CREPOR pe parcursul anului 2018 au acordat 221078 servicii  

medicale, dintre care 66722 vizite consultative și 154356 proceduri efectuate în cadrul secției  

Reabilitare Medicală și Medicină Fizică. Din totalul serviciilor medicale acordate în cadrul 

Departamentului Medicină în anul 2018, 173551 servicii  medicale au fost acordate din contul surselor  

bugetului de stat, 31708 servicii medicale din contul surselor CNAM, 15236 servicii medicale din contul 

prestării serviciilor contra plată și 583 servicii medicale pentru reabilitarea profesională.  

În secţia protezare primară, complicată şi atipică de staționar, în anul 2018, au fost asiguraţi cu 

servicii de reabilitare 334 persoane cu dizabilități locomotorii ce au amputații ale membrelor superioare 

şi/sau ale membrelor inferioare, din care 122 persoane primare şi 212 persoane care s-au adresat repetat,  

fiind executate 5796 zile/pat. În perioada de internare în staţionar, persoanele au fost asigurate cu   

servicii de reabilitare medicală, şi le-au fost confecționate 216 unități de „proteze ale membrelor 

superioare şi inferioare”, cu 6 unități de „reparații a protezelor” şi 36 unităţi „orteze”. Durata medie de 

internare a persoanelor în secţia protezare primară, complicată şi atipică de staţionar în anul 2018 a 

constituit 17,05 zile. 

Pe perioada anului 2018, în cadrul unei cure de reabilitare a persoanelor internate în Staționar au 

fost acordate servicii medicale fizio-balneo-kinetoterapeutice în suma medie de 1797,0 lei pentru o 

persoană. 

Volumul efectiv al serviciilor de reabilitare profesională executat în anul 2018 a constituit 78,6 mii 

lei, fiind reabilitate 9 persoane în baza trimiterilor de la ANOFM. 

3.3. Efectivul personalului. 

Statele de personal pentru anul 2018 au fost aprobate în număr total de 345,5 unități, inclusiv: 

278,5 unități - personalul din activitatea de bază, 49 unităţi - muncitorii secţiilor de producere şi 18 

unități personalul Cantinei. Totodată, efectivul salariaților la finele anului 2018 a constituit în total 278 

persoane.  

Din totalul salariaţilor activității de bază în prezent la instituție activează: 92 specialiști cu studii 

superioare; 59 persoane cu studii medii speciale; 127 persoane cu studii medii generale, din care 66 

persoane cu grade de calificare şi 61 persoane – personal şi muncitori necalificați. 

În cadrul CREPOR activează 19 persoane cu dizabilități, ce constituie 6,8% din numărul total al 

angajaților. 

 (4) Asigurarea persoanelor cu dizabilități cu mijloace de locomoție nemecanizate.  

În scopul asigurării  persoanelor cu dizabilități  cu mijloace ajutătoare tehnice adaptate,  în anul 

2018, în temeiul prevederilor pct.1.9. Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 723 din 08.09.2017, 

Centrului i-au fost alocate mijloace financiare din bugetul de stat în suma totală de 897,0 mii lei, din care 

au fost procurate 265 unități de cărucioare fotolii - rulante, 175 unități - bastoane şi 250 unități - cârje. 
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În perioada de gestiune au fost asigurați 1437 beneficiari cu cărucioare fotolii rulante, inclusiv: 

464 persoane prin intermediul CREPOR, din care 265 persoane cu cărucioare procurate din 

mijloacele bugetare şi 199 persoane au fost asigurate cu fotolii rulante din ajutoare umanitare; 754 

persoane au fost asigurate cu fotolii rulante din ajutoare umanitare de alte organizații din RM; 219 de 

beneficiari asigurați din ajutoare umanitare sunt domiciliați în Transnistria.    

De asemenea, în 2018 au fost eliberate 398 suporturi de mers, 460 cârje și sub coate, precum și 

175 bastoane. 

 

 

Director CREPOR                                                                                             Veaceslav TIZU 

 

 

 

 

   

          

 

   


