MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ORDIN
mun. Chişinău
„27” decembrie 2010

Nr. 846

Cu privire la aprobarea Planului de activitate
al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2011
În scopul realizării Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană:
Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2009-2013, cît şi în temeiul Hotărîrii Colegiului
nr. 9/7 din 14 decembrie 2010 şi pct 8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.777 din 27 noiembrie 2009,
ORDON:
1. A aproba Planul de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2011 şi anexa.
2. Subdiviziunile Ministerului Sănătăţii şi instituţiile responsabile de realizarea
activităţilor specificate în Plan;
- vor elabora planuri operaţionale, pentru asigurarea realizării integrale a
prevederilor Planului de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2011;
- vor prezenta Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, trimestrial,
pînă la data de 05 a lunii ce urmează după expirarea trimestrului, rapoarte cu
privire la implementarea activităţilor conform Planului, pe domeniile de
responsabilitate.
3. Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor va analiza rapoartele cu
privire la implementarea activităţilor conform Planului şi ulterior va elabora rapoarte
trimestriale, semestriale şi anuale de monitorizare.
4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie viceminiştrilor.

Ministru

Vladimir HOTINEANU

ANEXA
la Ordinul Ministerului Sănătăţii
nr. 846 din 27.12. 2010
Planul de activitate al Ministerului Sănătăţii pentru anul 2011
Instituţia: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Misiunea instituţiei: Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate a populaţiei prin asigurarea accesului echitabil la servicii de
sănătate de calitate şi cost-eficiente, prin susţinerea şi promovarea intervenţiilor de prevenţie, protecţie şi promovare a sănătăţii
Obiective
Acţiuni
Subacţiuni
Termene de
Direcţiile
Indicatori de
Relaţia
realizare
responsabile ale
monitorizare
cu alte
MS şi
docum
instituţiile
ente
subordonate
Secţiunea I: Îmbunătăţirea dirijării sistemului de sănătate în vederea asigurării condiţiilor necesare implementării obiectivelor
expuse în Politica Naţională de Sănătate.
Raport elaborat.
MP
Actualizarea
Evaluarea realizării Planului de acţiuni de
Trimestrul III
DAMEP
'Fortificarea
implementare
a
Strategiei
de
Dezvoltare
a
in
colaborare
cu
SDSS
Planului
de
acţiuni
capacităţilor
de realizare a
Sistemului de Sănătate în perioada a. 2008-2010.
alte direcţii de
PNS
MS în
Strategiei de
resort ale MS
dirijarea
Dezvoltare a
CNMS
sistemului de Sistemului de
Sănătate în perioada
sănătate.
a. 2008-2017.

Analiza şi
evaluarea
sistemului de
sănătate şi
performanţelor
instituţiilor
medico-sanitare.

Realizarea studiului şi analiza
rezultatelor în vederea prioritizării
intervenţiilor de asistenţă medicală, în
special primară, după criteriul cost eficienţei şi includerea acestora în
politicile Ministerului Sănătăţii.
Realizarea în comun cu partenerii
internaţionali pentru dezvoltarea
studiului de indicatori multipli în cuiburi.
Efectuarea auditului intern de către

Pe parcursul
anului.

DAMEP
DPAM
DPBF
CNMS

Studiu iniţiat.

MP
SDSS
PNS

Trimestrul IV

CNSP

Studiu realizat.

SDSS

Pe parcursul

SAI

Numărul de

MP

serviciul audit intern al MS.

anului.

misiuni de audit
realizare.
- Plan aprobat
- Ponderea
persoanelor
instruite din
totalul de
personal
eligibil.
Raport
prezentat.

SDSS

Dezvoltarea
personalului
Ministerului
Sănătăţii.

Elaborarea şi implementarea Planului
Pe parcursul
anual de instruire al resurselor umane din anului.
cadrul aparatului central al MS, inclusiv
în domeniul eGuvernării.

DPMPM

Fortificarea
capacităţii de
monitorizare şi
evaluare a
sistemului de
sănătate.

Elaborarea instrumentelor de evaluare a
performanţelor sistemului de sănătate.
Analiza indicatorilor de rezultat şi
impact.
Elaborarea Programului de dezvoltare a
Ministerului Sănătăţii pentru a. 20122015.
Elaborarea Planului de acţiuni privind
colaborarea şi comunicarea cu societatea
civilă.
Elaborarea compartimentului de
eSănătate în Strategia Naţională de
edificare a Societăţii Informaţionale
„Moldova electronică-2”.
Elaborarea noilor indicatori de
monitorizare şi evaluare a dezvoltării
tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţiilor e Sănătate.
Realizarea procedurilor interne de
rigoare pentru iniţierea
negocierilor/semnarea/aprobarea
tratatelor bilaterale în domeniul sănătăţii.

Pe parcursul
anului.

DAMEP

Trimestrul IV

DAMEP

Program
elaborat.

Trimestrul II

SPICCSC

Plan elaborat.

PNS
SDSS
PG
SDSS

Trimestrul IV

DAMEP
CNMS

Document
elaborat

SDSS
PNS

Trimestrul I

CNMS
DAMEP

Indicatori
elaboraţi şi
aprobaţi.

PNS
SDSS

Pe parcursul
anului.

DREIE in
colaborare cu
alte direcţii de
resort ale MS.

Acte normative
elaborate.

Pe parcursul
anului.

DREIE
in colaborare cu
alte direcţii de

Acte normative
şi legislative
elaborate.

Dezvoltarea în
continuare a
cadrului
normativ al
colaborării
internaţionale în
domeniul

Realizarea procedurilor interne de
rigoare pentru iniţierea
negocierilor/semnarea/aprobarea sau

PNS
SDSS
MP

SDSS

sănătăţii.
Dezvoltarea
durabilă a
parteneriatelor
de colaborare
bilaterală şi
multilaterală
în domeniul
sănătăţii.

Realizarea
politicii
sectoriale de
integrare
europeană.

ratificarea tratatelor multilaterale în
domeniul sănătăţii.
Realizarea activităţilor de rigoare în
contextul deţinerii mandatelor de
membru în cadrul organizaţiilor
internaţionale interguvernamentale
(OMS, CoE, GFTAM, RSESE,
OCEMN, CSI etc).

resort ale MS
Pe parcursul
anului.

DREIE
in colaborare cu
alte direcţii de
resort ale MS

Reuniuni
convocate.

Realizarea activităţilor elucidate în
planurile de acţiuni în domeniul sănătăţii
convenite cu partenerii bilaterali pentru
anul 2011.

Pe parcursul
anului.

DREIE
in colaborare cu
alte direcţii de
resort ale MS

Activităţi
realizate.

Realizarea activităţilor elucidate în
protocoalele comisiilor mixte de
colaborare economică cu referire la
domeniul sănătăţii, convenite cu
partenerii bilaterali pentru anul 2011.

Pe parcursul
anului.

DREIE
in colaborare cu
alte direcţii de
resort ale MS

Activităţi
realizate.

Dezvoltarea graduală a relaţiilor de
colaborare cu Agenţiile Comunitare în
domeniul sănătăţii (Centrul European
pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor).

Pe parcursul
anului.

DREIE
in colaborare cu
alte direcţii de
resort ale MS

Activităţi
realizate.

Realizarea activităţilor elucidate în
protocoale comisiilor mixte pentru
integrare europeană, cu referire la
domeniul sănătăţii, convenite cu
partenerii bilaterali pentru anul 2011.

Pe parcursul
anului.

DREIE in
colaborare cu
alte direcţii de
resort ale MS

Activităţi
realizate.

Extinderea
asistenţei
oficiale pentru
dezvoltare în
scopul obţinerii
noilor
performanţe ale
sistemului de
sănătate.

Întreprinderea măsurilor necesare pentru
accesarea fondurilor comunitare
disponibile în cadrul celui de al doilea
program Comunitar de acţiuni în
domeniul sănătăţii (2008-2013).

Pe parcursul
anului.

DREIE
in colaborare cu
alte direcţii de
resort ale MS

Activităţi
realizate.

Armonizarea legislaţiei naţionale în
domeniul sănătăţii la acquis-ul
comunitar, inclusiv în domeniul
eSănătăţii, în conformitate cu planul de
armonizare a legislaţiei, aprobat pentru
anul 2011.
Prezentarea rapoartelor de monitorizare
cu privire la obiectivul de integrare
europeană în cadrul şedinţelor Subcomitetului de Cooperare Republica
Moldova - Uniunea Europeană nr. 4
„Energie, Mediu, Transporturi şi
Telecomunicaţii, Ştiinţă şi Tehnologii,
Sănătate Publică, Cultură şi Educaţie”.
Crearea portofoliilor de proiecte
investiţionale şi de asistenţă tehnică în
funcţie de necesităţile prioritare stabilite
pentru anul 2011.

Pe parcursul
anului.

Toate direcţiile de
resort ale MS, în
coordonare cu DJ
CNMS
CNSP

Activităţi
realizate.

Pe parcursul
anului.

DAMEP, in
colaborare cu
alte direcţii de
resort ale MS

Rapoarte
prezentate.

Pe parcursul
anului.

DREIE
in colaborare cu
alte direcţii de
resort ale MS şi
instituţiile
subordonate.
DREIE

Activităţi
realizate.

Înaintarea aplicaţiilor pentru obţinerea
asistenţei rambursabile sau
nerambursabile către partenerii externi
pentru dezvoltare în conformitate cu
prevederile mecanismului de coordonare
a asistenţei externe stabilit la nivel
naţional (inclusiv în adresa AIEA,

Pe parcursul
anului.

Activităţi
realizate.

GAVI, GFTAM etc).
Realizarea procedurilor interne de
rigoare pentru iniţierea
negocierilor/semnarea/ratificarea
acordurilor de recepţionare a asistenţei
oficiale pentru dezvoltare rambursabile
şi nerambursabile acordată sistemului de
sănătate de către partenerii externi pentru
dezvoltare.
Organizarea şedinţelor Consiliului
Sectorial de Sănătate în domeniul
Asistenţei Externe.

Pe parcursul
anului.

DREIE
in colaborare cu
alte direcţii de
resort ale MS.

Coordonarea şi
Pe parcursul
DREIE in
monitorizarea
anului.
colaborare cu
asistenţei
alte direcţii de
oficiale pentru
resort ale MS
dezvoltare a
sistemului de
sănătate.
Secţiunea II: Îmbunătăţirea finanţării şi a mecanismelor de plată pentru serviciile de sănătate.
Îmbunătăţirea Majorarea
Identificarea surselor suplimentare,
Pe parcursul
DPBF
finanţării
fondurilor
inclusiv prin extinderea numărului de
anului.
CNMS
sistemului de asigurărilor
contribuabili la fondul asigurărilor
sănătate.
obligatorii de
obligatorii de asistenţă medicală.
asistenţă
medicală.

Reformarea
mecanismelor de
plată pentru
prestatorii de
servicii.

Elaborarea mecanismelor de plată pentru
prestatorii de servicii medicale bazată pe
DRG şi testarea acestora în 7 instituţii
medicale pilot.

Pe parcursul
anului.

DPBF
CNMS

Elaborarea mecanismului de plată a
serviciilor medicale acordate pe paturile

Trimestrul IV

DPBF
DPAM

Acte normative
şi legislative
elaborate.

Şedinţe
realizate.

Majorarea
fondurilor de
AOAM nu
mai puţin de
nivelul
inflaţiei,
prognozat
pentru anul
respectiv.
Mecanisme de
plată aprobate
prin act
normativ al
MS şi
CNAM.
Mecanismul
de plată

SDSS
MP
PNS

SDSS
PG

SDSS
PG

Perfecţionarea
sistemului de
planificare şi
utilizare a
resurselor
financiare
destinate
sistemului de
sănătate.

Sporirea
echităţii şi
transparenţei
în alocarea
resurselor în
vederea
protecţiei
financiare a
populaţiei.

Dezvoltarea
mecanismului de
evaluare şi
monitorizare a
eficienţei
resurselor
utilizate.
Creşterea
transparenţei în
alocarea şi
utilizarea
resurselor
financiare.

de lungă durată, inclusiv a serviciilor
medico-sociale.
Argumentarea CCTM pentru sectorul de
sănătate.

CNMS
Trimestrul II

DPBF
DAMEP

Colectarea şi analiza datelor în baza
Conturilor Naţionale în Sănătate.

Pe parcursul
anului.

CNMS
DPBF
DAMEP

Perfecţionarea şi adoptarea procedurilor
de monitorizare (instrumente, raportare,
termeni, etc).

Trimestrul IV

DPBF

Realizarea mecanismului de consultaţie
cu partenerii în constituirea bugetului
pentru sănătate, alocarea şi utilizarea
resurselor financiare.
Monitorizarea cheltuielilor directe şi
cheltuielilor cu efect catastrofal in
sănătate şi a capacitaţilor de plata a
gospodăriilor in dependenta de grupuri
de venituri.

Pe parcursul
anului.

DPBF

Pe parcursul
anului.

DPBF
CNMS

aprobat de
MS şi CNAM
Proiect
CCTM
elaborat şi
prezentat MF.
Realizarea
rapoartelor de
activitate a
secţiei
„Conturile
Naţionale
în Sănătate”
(a. 2008,
2009).
Metodologie
de
monitorizare
aprobată de
MS.
Numărul de
acţiuni
realizate

Proporţia
gospodăriilor
ce suporta
cheltuieli cu
efect
catastrofal.
Secţiunea III: Reglementarea şi coordonarea instituţiilor medico-sanitare ale sistemului de asistenţă medicală integrată.
Sporirea
Dezvoltarea şi
Organizarea monitorizării funcţionalităţii Pe parcursul
DPMCSM
Note

SDSS
MP
MP
SDSS

SDSS

SDSS

PG
SDSS

PNS

calităţii şi
securităţii
serviciilor
medicale prin
modernizarea
bazei tehnicomateriale a
instituţiilor
medicosanitare,
fortificarea
infrastructurii,
dotarea
adecvată cu
echipament şi
medicamente.

implementarea
instrumentelor
de asigurare şi
control al
calităţii
serviciilor
medicale.

sistemului instituţional de management
al calităţii serviciilor medicale.

anului.

CNEAS

Elaborarea standardelor medicale şi
monitorizarea implementării acestora de
către instituţiile medico-sanitare.

Pe parcursul
anului.

DPMCSM
CNEAS
IMSP

Actualizarea de către CNEAS a
Pe parcursul
criteriilor, standardelor şi indicatorilor de anului.
evaluare a instituţiilor şi întreprinderilor
medico-sanitare şi farmaceutice.

DPMCSM
CNEAS

Elaborarea standardelor minime de
dotare cu dispozitive medicale şi
echipament al spitalelor.

Pe parcursul
anului.

DPDMDM
DPMCSM
DPAM

Elaborarea ghidurilor şi monitorizarea
implementării acestora de către
instituţiile medico-sanitare.

Pe parcursul
anului.

Elaborarea ghidului privind desfăşurarea
procedurii de evaluare şi acreditare în
sănătate.

Pe parcursul
anului.

DPMCSM
CNEAS
CNMS
IMSP
CNEAS

Elaborarea protocoalelor clinice şi
monitorizarea implementării acestora.

Pe parcursul
anului.

DPMCSM
CNMS

informative/
rapoarte
elaborate.
Standarde
medicale
aprobate şi
monitorizate.
Criterii,
standarde şi
indicatori de
acreditare
aprobaţi.
Standarde
aprobate

Ghiduri
aprobate şi
monitorizate.
Ghid aprobat,
editat şi
distribuit.

20 de
protocoale

SDSS
PNS
SDSS
SND
MP
SDSS
MP
PNS
SND
Hotărî
rea
Colegi
ului
MS nr.
7/2 din
24.09.
2010.
SDSS
MP
PNS
SND
Hotărî
rea
Colegi
ului
MS nr.
7/2 din
24.09.
2010.
SDSS
MP

CNEAS
IMSP

Asigurarea
accesului
tuturor
cetăţenilor
Republicii
Moldova la
serviciile
medicale şi

Fortificarea
mecanismului de
asigurare a
accesibilităţii
fizice şi
economice a
medicamentului.

Actualizarea protocoalelor clinice şi
monitorizarea implementării acestora de
către instituţiile medico-sanitare.

Pe parcursul
anului.

DPMCSM
CNMS
CNEAS
IMSP

Organizarea în cadrul Expoziţiei
Internaţionale Specializate
„MoldMEDIZIN&MoldDENT” a
cursului de instruire: „Managementul
maladiilor în baza Protocoalelor clinice”.
Organizarea cursului de instruire în
domeniul managementului calităţii
serviciilor medicale.
Definitivarea elaborării indicatorilor
calităţii asistenţei medicale.

Trimestrul III

DPMCSM
IMSP
USMF

Pe parcursul
anului.

DPMCSM
USMF

Pe parcursul
anului

DPMCSM
CNMS
CNEAS
DPMCSM
CNEAS

Organizarea pilotării implementării
indicatorilor calităţii asistenţei medicale
în instituţiile medico-sanitare.
Elaborarea normelor metodologice de
aplicare a PU al asigurării obligatorii de
asistenţă medicală pentru anul 2012.

Pe parcursul
anului.
Trimestrul IV

DPAM
DPBF
DPSP
DPAMFCGV
DPMCSM
CNMS în
coordonare cu
DJ

clinice aprobate
şi
implementate.
Protocoale
clinice
actualizate
conform
termenilor.
Curs de
instruire
realizat.

PNS

Curs de
instruire
realizat.
Indicatori
elaboraţi.

SDSS

Note
informative
elaborate
Norme
metodologice
aprobate de MS
şi CNAM.

SDSS
MP
PNS
SND
SDSS
MP
PNS

SDSS
PNS
SDSS
PNS
SDSS
PG
PNS

farmaceutice
de calitate.

Elaborarea anuală a listei
medicamentelor, consumabilelor şi
produselor de uz medical ce se vor
procura din contul mijloacelor
centralizate.

Trimestrul II

DPAM
DPDMDM
DPBF
DPAMFCGV

Elaborarea listei medicamentelor
compensate în cadrul asigurărilor
obligatorii de asistenţă medicală pentru
anul 2011.

Trimestrial

DPAM
DPDMDM
DPBF
DPAMFCGV

Elaborarea şi aprobarea Regulamentului
privind includerea medicamentelor în
lista celor compensate din fondurile
AOAM, inclusiv din surse centralizate.

Trimestrul I

Elaborarea propunerilor de modificare şi
completare a procedurii de înregistrare a
preţurilor de producător la medicamente.

Trimestrul
II

DPAM
DPDMDM
AM în
coordonare cu
DJ
SAÎPPM
DPDMDM şi
AM.

Implementarea regulilor de bună practică Pe parcursul
de fabricare a medicamentelor.
anului.

AM
DPDMDM

Perfecţionarea mecanismului de
Trimestrul III
înregistrare a produselor
medicamentoase propuse pentru
autorizare pe piaţa Republicii Moldova.
Perfecţionarea mecanismului de achiziţie Trimestrul III
a medicamentelor.

AM
DPDMDM
AM
DPDMDM

Lista de
medicamente,
consumabile şi
produse de uz
medical definite
prin act
normativ al MS
şi CNAM.
Lista
medicamentelor
aprobată prin
ordinul MS şi
CNAM.
Regulament
aprobat

SDSS
PG
PNS

SDSS
PG
PNS
SDSS

Proiect de act
normativ
definitivat şi
prezentat
Guvernului.
Numărul de
acte normative
elaborate,
modificate şi
aprobate.
Act normativ
elaborat şi
aprobat.

SDSS

Proiect de act
normativ

SDSS
PG

SDSS
PG

SDSS
PG

DJ
Sporirea rolului
şi autorităţii
AMP în sistemul
naţional de
sănătate.

Îmbunătăţirea
sănătăţii
mamei şi
copilului.

Perfecţionarea
continuă a
cadrului
normativ întru
fortificarea
serviciilor de
sănătate mamei
şi copilului,
pentru
îndeplinirea
Obiectivelor de
Dezvoltare ale
Mileniului.
Sporirea calităţii
şi securităţii

Sporirea gradului de autonomie
financiară a instituţiilor de AMP prin
contractarea directă de către CNAM.

Pe parcursul
anului.

DPAM

Sporirea cost - eficienţei AMP prin
raţionalizarea structurii AMP şi
optimizarea normativelor de state.

Pe parcursul
anului.

DPAM

Revizuirea şi actualizarea
Nomenclatorului instituţiilor medicosanitare publice.
Revizuirea modului de eliberare şi
completare a certificatului de concediu
medical.
Elaborarea şi aprobarea suplimentului la
Carnetul de Dezvoltare al Copilului în
fortificarea segmentului informativ –
educativ – comunicativ cu familia, în
creşterea unui copil sănătos.
Elaborarea Programului Naţional de
prevenire şi reducere a mortalităţii şi
morbidităţii copiilor prin malformaţii
congenitale şi patologii ereditare în RM
pentru anii 2011-2015.
Reglementarea activităţilor ginecologice
profilactice în cadrul asistenţei medicale
primare.
Extinderea serviciului republican de
diagnosticare şi supraveghere a nou-

Trimestrul IV

DPAM în
coordonare cu
DJ.
DPAM
CNMS

Trimestrul IV

definitivat şi
prezentat
Guvernului
Numărul de
instituţii de
AMP
contractate
direct de către
CNAM.
Numărul
instituţiilor
AMP după tip şi
categorie.
Nomenclator
actualizat.

SDSS
PG
PNS
MP
SDSS

SDSS

Act normativ
aprobat.

PG
PNS

Trimestrul IV

DPAMFCGV

Act normativ
aprobat.

SND
PNS
SDSS

Trimestrul III

DPAMFCGV

PNS
SDSS

Trimestrul II

DPAMFCGV
DPAM

Program
Naţional
elaborat şi
prezentat
Guvernului.
Act normativ
aprobat

Pe parcursul
anului.

DPAMFCGV

PNS
SDSS

Numărul de
PNS
copii beneficiari SDSS

serviciilor
medicale
acordate femeii
şi copilului.

Participarea
largă a tuturor

Profilaxia
traumelor şi a
violenţei în
familie.
Dezvoltarea
serviciilor de

născutului.

de Serviciul
Republican de
Diagnosticare şi
supraveghere a
nou-născutului
prematur şi cu
masă mică la
naştere.
Numărul de
copii
beneficiari.

Implementarea mecanismului de
colaborare intersectorială în domeniul
medico-social în vederea prevenirii şi
reducerii ratei mortalităţii infantile şi a
copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la
domiciliu.
Dezvoltarea implementării Anchetei
Confidenţiale de analiză a cazurilor de
deces perinatal, matern şi a cazurilor de
proximitate de deces matern.
Extinderea serviciilor de sănătate
prietenoase tinerilor.

Pe parcursul
anului.

DPAMFCGV
CNMS

PNS
SDSS

Pe parcursul
anului.

DPAMFCGV
CNMS

Numărul de
cazuri
examinate.

SND
PNS
SDSS

Pe parcursul
anului.

DPAMFCGV

SND
PNS
SDSS

Dezvoltarea managementului
tehnologiilor medicale şi a telemedicinii
în perinatologie.
Dezvoltarea şi coordonarea serviciilor
medico-sociale familiilor aflate în
dificultate.

Pe parcursul
anului.

DPAMFCGV
USMF

Pe parcursul
anului.

DPAMFCGV

Numărul de
instituţii ce
prestează
servicii de
sănătate
prietenoase
tinerilor.
Numărul de
cazuri
examinate.
Numărul de
beneficiari.

Estimarea şi aprobarea costurilor de
prestare a serviciilor medicale

Trimestrul IV

DPBF
DPAM,

Act normativ
aprobat de MS

PG
SND

SND
PNS
SDSS
PG
PNS
SDSS

partenerilor în îngrijiri
procesul de
comunitare şi la
fortificare a
domiciliu.
sănătăţii
populaţiei.

Creşterea
eficienţei
asistenţei
medicale
secundare şi
terţiare.
Modernizarea
serviciilor de
asistenţă
spitalicească.

comunitare, de îngrijire la domiciliu şi a
celor paliative.
Identificarea şi sprijinirea prestatorilor
de servicii comunitare.
Extinderea numărului prestatorilor de
îngrijiri medicale la domiciliu şi
paliative, contractarea directă a acestora
de către CNAM.
Implementarea Programului de
dezvoltare a asistenţei medicale
spitaliceşti.
Elaborarea proiectului de regionalizare a
asistenţei medicale spitaliceşti în baza
recomandărilor de bună practică.
Elaborarea mecanismului de acordare a
asistenţei medicale chirurgicale şi
obstetricale pacienţilor din raioanele
deservite de spitalele fără platou
chirurgical şi obstetrical.
Elaborarea proiectului regulamentului cu
privire la serviciile medicale spitaliceşti
prestate timp de o zi.
Elaborarea proiectului regulamentului cu
privire la serviciile medicale specializate
la domiciliu prin crearea echipelor
mobile.

CNMS

şi CNAM.

Pe parcursul
anului.

DPAM
CNMS

Pe parcursul
anului.

DPAM

Act normativ
elaborat şi
aprobat de MS
şi CNAM.
Numărul de
beneficiari.

Pe parcursul
anului.

DPAM

Trimestrul III

DPAM
DPBF
CNMS
DPAM
DPBF
CNMS

Trimestrul
II

Trimestrul IV

Trimestrul IV

DPAM
DPBF
CNMS în
coordonare cu
DJ
DPAM
DPBF
CNMS în
coordonare cu
DJ

Ponderea
acţiunilor
realizate.
Act normativ
aprobat.
Mecanism
aprobat.
Numărul de
autosanitare
procurate.
Regulament
aprobat de MS
şi CNAM.
Regulament
aprobat de MS
şi CNAM.

SDSS

PNS
SDSS
SDSS
MP
SDSS
MP
SDSS

SDSS

SDSS
PG

Determinarea principiilor strategice de
dezvoltare a serviciului oncologic, în
special privind regionalizarea serviciilor
de chimioterapie.
Dezvoltarea reţelei de servicii geriatrice
şi consolidarea capacităţilor Centrului
Naţional de Geriatrie şi Gerontologie.
Elaborarea proiectului Legii spitalelor.

Sporirea rolului
parteneriatului
public-privat în
furnizarea
serviciilor de
sănătate.

Examinarea
petiţiilor şi
solicitărilor
parvenite de la
cetăţeni.

Pe parcursul
anului.

DPAM
IO

Principii
definite şi
aprobate.

SDSS
PNS

Pe parcursul
anului.

DPAM

Act normativ
aprobat.

PNS
SDSS

Trimestrul II

DPAM
CNMS în
coordonare cu
DJ
DPAM în
coordonare cu
DJ
CNMS
DPAM
CNMS în
coordonare cu
DJ
DPAM
CNMS

Proiect de lege
prezentat
Guvernului.

PG
SDSS

Act normativ
prezentat
Guvernului.

PG
SDSS

Nomenclator
elaborat.

SDSS
PG

Act normativ
aprobat.

SDSS
PNS

Pe parcursul
anului.

DPAM

Contracte
semnate.

Pe parcursul
anului.

DPAM

Pe parcursul
anului.

DSMPA

Promovarea proiectului hotărîrii
Guvernului privind aprobarea
Registrului spitalelor.

Trimestrul IV

Elaborarea Nomenclatorului instituţiilor
medico-sanitare private.

Trimestrul IV

Perfecţionarea şi unificarea formelor de
evidenţă, raportare şi monitorizare a
activităţilor în instituţiile medicale
publice şi private.
Semnarea contractelor de PPP cu
Spitalul Clinic Republican şi Institutul
Oncologic.
Iniţierea activităţilor de realizare a
contractelor de PPP cu Spitalul Clinic
Republican şi Institutul Oncologic.
Identificarea soluţiilor pentru problemele
expuse în petiţii.

Pe parcursul
anului.

SDSS
PNS
MP
Numărul şi tipul SDSS
de activităţi
MP
realizate.
PNS
Numărul de
SDSS
petiţii parvenite PNS
de la cetăţeni.
Ponderea celor
cu aspect

Implementarea sistemului informaţional
automatizat de evidenţă a petiţiilor.

Trimestrul IV

DSMPşiA
CNMS

Implementarea sistemului informaţional Trimestrul III DSMPşiA
automatizat de circulaţie a documentelor
CNMS
electronice în cadrul MS.
Secţiunea IV: Asigurarea cu resurse umane, tehnico-materiale şi tehnologii medicale a sistemului de sănătate
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a
Trimestrul III DPMPM
Îmbunătăţirea Perfecţionarea
DAMEP
politicilor de
mecanismului de resurselor umane din sistemul sănătăţii şi
a Planului de acţiuni pentru realizarea
CNMS
formare a
pregătire,
Strategiei.
motivare şi
cadrelor
amplasare în
medicale şi
Elaborarea cadrului normativ necesar
Trimestrul IV DPMPM
farmaceutice. câmpul muncii a licenţierii activităţilor profesionale.
CNMS
cadrelor
medicale şi
Continuarea implementării
Pe parcursul
DPBF
farmaceutice.
mecanismului de acordare a facilităţilor
anului.
DPMPM
pentru tinerii specialişti încadraţi în
cîmpul muncii conform repartizării.
Aprobarea programelor de educaţie
Trimestrul IV DPMPM
medicală continuă, a planului anual de
USMF
instruire postuniversitară prin rezidenţiat,
secundariat clinic şi formarea
profesională continuă.
Fortificarea pe etape a bazei tehnicoPe parcursul
DPMPM
materiale destinată procesului de
anului.
DPBF
instruire medicală continuiă la distanţă.
USMF
Promovarea
Dezvoltarea
Elaborarea proiectului de lege privind
Trimestrul II
DPDMDM
asistenţei
cadrului
dispozitivele medicale şi perfecţionarea
CRDM
medicale
normativ ce
cadrului normativ existent.
DPBF în
integrate şi
reglementează
coordonare
asigurarea
domeniul
cu DJ
continuităţii
dispozitivelor
prestării
medicale.
Elaborarea Strategiei de dotare cu
Trimestrul III DPDMDM

medical.
Activitate
iniţiată.

SDSS
PNS

Activitate
iniţiată.

SDSS
PNS

Strategie şi Plan
de acţiuni
elaborat.

MP

Acte normative
modificate şi
aprobate.
Numărul de
beneficiari.

SDSS
PNS

Curricula şi
modulele
specifice
aprobate.

PG
SDSS

Numărul de
cursuri oferite
la distanţă.
Proiect de Lege
definitivat şi
prezentat
Guvernului.
Acte normative
elaborate.
Act normativ

PG
SDSS

SDSS

SDSS
MP

SDSS
PG
PNS

SDSS

serviciilor
medicale.
Dezvoltarea
sistemului de
evidenţă şi
dotare cu
dispozitive
medicale a
instituţiilor
medico-sanitare
publice.
Îmbunătăţirea
mecanismului de
achiziţii publice
în sistemul de
sănătate.
Reabilitarea
infrastructurii
instituţiilor de
AMP.

Asigurarea cu
resurse
materiale şi
tehnologii
medicale a
sistemului de
sănătate.

Modernizarea
bazei tehnicomateriale a
instituţiilor
medico-sanitare
publice.
Dotare
instituţiilor
medico-sanitare
publice.

dispozitive medicale a instituţiilor
medico-sanitare publice.
Crearea registrului electronic al
Trimestrul III
dispozitivelor medicale din dotarea
instituţiilor medico-sanitare publice.
Crearea registrului electronic de evidenţă Trimestrul IV
a ajutoarelor umanitare oferite sistemului
de sănătate.

aprobat de MS.

PG

DPDMDM,
CRDM

Registru creat.

SDSS
MP

DPDMDM

Registru creat.

SDSS
PNS
PG

Elaborarea specificaţiilor standard pentru Trimestrul III
testele şi reagenţii de laborator, filmele
radiofotografice, etc..

DPDMDM
CRDM
CNSP
CML

Ordinul MS
definitivat.

SDSS
PNS
PG

Recepţionarea finală a lucrărilor de
construcţie/reconstrucţie efectuate în
Centrele de Sănătate.

Pe parcursul
anului.

DPBF
DPAM

Construcţia şi/sau reconstrucţia
Centrelor de Sănătate din lotul II şi III,
în cadrul proiectului „Servicii de
sănătate şi asistenţă socială”.
Continuarea creării Centrului de
Performanţă în baza SCR şi reconstrucţia
sa – faza 1.

Pe parcursul
anului.

DPBF
DPAM

Procese verbale
de recepţionare
finală a
lucrărilor.
Numărul de CS
beneficiare.

Pe parcursul
anului.

DPAM,
DPBF

Elaborarea standardelor de dotare a
instituţilor medico-sanitare publice
spitaliceşti.
Crearea Centrului de Performanţă în

Trimestrul III

DPDMDM
CRDM
DPAM

Pe parcursul

DPAM,

SDSS
PNS
PG
MP
PG
MP
SND
SDSS
Proiect elaborat. SND
Ponderea
SDSS
lucrărilor
MP
realizate.

Standarde
aprobate

SDSS
PNS
PG
Proiect elaborat. SND

Consolidarea
asistenţei
medicale de
urgenţă şi
dezvoltarea
serviciilor
paramedicale.

baza Spitalului Clinic Municipal Bălţi faza 1.
Efectuarea studiului de fezabilitate a
Centrului de performanţă în baza
ICŞOSMC.
Identificarea posibilităţilor de
contractare din exterior a unor servicii.
Dotarea cu utilaj medical a CS din
mediul rural.

anului.

DPBF

Pe parcursul
anului.
Pe parcursul
anului.
Pe parcursul
anului

DPAM
DPAMFCGV
DPBF
DPAM
DPBF
DPAM
DPBF

Asigurarea cu transport a CS şi a OMF
din localităţile rurale.

Pe parcursul
anului.

DPAM
DPBF

Reconstrucţia clădirilor şi dotarea cu
echipament a SCF „Vorniceni”, rl
Străşeni.

Pe parcursul
anului.

DPAM
DPBF

Consolidarea bazei tehnico-materiale a
instituţiilor de învăţămînt medical
superior şi mediu de specialitate.
Iniţierea reconstrucţiei Institutului
Oncologic.

Pe parcursul
anului.

DPMPM
DPBF

Pe parcursul
anului.

DPAM
DPBF

Trimestrul I

DPAM
CNŞPMU

Fortificarea bazei tehnico –materiale a
Pe parcursul
serviciului de asistenţă medicală urgentă. anului.

DPAM
CNŞPMU
IMSP

Elaborarea Programului Naţional privind
dezvoltarea serviciului de asistenţă
medicală urgentă pentru anii 2011-2015
şi modernizarea continuă a asistenţei
medicale de urgenţă.

SDSS
Studiu realizat.

SND
SDSS

Lista serviciilor
contractate.
Numărul de CS
reabilitate.

SDSS

Numărul de CS
asigurate cu
transport.
Ponderea
lucrărilor
finisate.

SND
SDSS

Numărul de
instituţii
beneficiare.
Ponderea
lucrărilor de
reconstrucţie
realizate.
Program
Naţional
elaborat şi
prezentat
Guvernului.

SND
SDSS

Numărul de
instituţii
medicale

SND
SDSS

SND
SDSS

SND
SDSS
SDSS
PNS

SDSS
PNS

Dotarea cu transport sanitar specializat
înzestrat cu echipament necesar a
subdiviziunilor serviciului de asistenţă
medicală urgentă

Pe parcursul
anului.

Secţiunea V: Sănătatea publică, promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor
Elaborarea
Realizarea monitoringului socio-igienic
Pe parcursul
Dezvoltarea
cadrului
cu evaluarea şi eficientizarea controlului anului.
domeniilor
normativ pentru factorilor de risc comportamentali şi cei
prioritare ale
din mediul de trai.
sistemului de fortificarea
sistemului de
sănătate cu
Implementarea Planului de acţiuni
Pe parcursul
impact asupra supraveghere in privind punerea în aplicare a
anului.
sănătatea
sănătăţii
Regulamentului Sanitar Internaţional în
publica.
publice şi de
Republica Moldova.
importanţă
Reglementarea sistemului de alerta
Trimestrul IV
strategică.
precoce şi răspuns rapid.
Fortificarea
sănătăţii publice
prin reducerea
poverii bolilor
transmisibile.

Asigurarea acoperirii populaţiei cu
vaccinuri conform Programului Naţional
de Imunizări pentru anii 2011-2015.
Realizarea Programului Naţional de
control şi profilaxie a TB pentru anii
2011-2015.
Realizarea Programului Naţional de
combatere a hepatitelor virale pe anii
2007-2011.
Elaborarea Programului Naţional de
combatere a hepatitelor virale pentru anii
2012-2016.

DPAM

beneficiare.
Numărul de
instituţii
medicale
beneficiare.
Numărul de
unităţi de
transport.

SDSS

DPSP
CNSP

Rapoarte
elaborate

SND
SDSS
PNS

DPSP
CNSP

Rapoarte
elaborate

SND
SDSS
PNS

DPSP
CNSP

Act normativ
aprobat

Pe parcursul
anului.

DPSP
CNSP

Pe parcursul
anului.

DPSP
CNSP

Pe parcursul
anului.

DPSP
CNSP

Trimestrul IV

DPSP
CNSP

Ponderea
acţiunilor
realizate.
Ponderea
acţiunilor
realizate.
Ponderea
acţiunilor
realizate.
Program
Naţional
elaborat şi
prezentat
Guvernului.

SND,
SDSS
PNS
SND
SDSS
PNS.
SND
SDSS
PNS.
SND
SDSS
PNS
SND
SDSS
PNS

Realizarea Programului Naţional de
Prevenire şi Control al infecţiei
HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere
sexuală pentru anii 2011-2015.
Asigurarea vaccinării antigripale către
sezonul de gripă a. 2011-2012.

Fortificarea
sănătăţii publice
prin reducerea
poverii bolilor
netransmisibile.

Activitate
permanentă.

DPSP
CNSP
DDVR

Act normativ
aprobat

SND
SDSS
PNS

Trimestru IV

DPSP
CNSP

Act normativ
aprobat

Desfăşurarea şedinţelor Consiliului
Naţional pentru coordonarea
Programelor HIV/SIDA şi Tuberculoză.

Trimestrial

Secretariatul
CNC

Numărul de
şedinţe
efectuate.

Elaborarea Strategiei de control al
bolilor netransmisibile.

Semestrul I

Strategie
elaborată.

Elaborarea Planului Naţional de acţiuni
privind controlul tutunului.

Semestrul I

DPSP
CNSP
DPAM
DPSP
CNSP

Elaborarea Programului Naţional de
profilaxie şi combatere a diabetului
zaharat pentru a. 2011-2015.

Trimestrul I

DPAM
DPSP
CNSP

Elaborarea Programului Naţional de
profilaxie şi combatere a maladiilor
cardiovasculare.

Trimestrul IV

DPAM
DPSP
CNSP
IC

Elaborarea Programului Naţional de
control al cancerului.

Trimestrul III

DPSP
DPAM
CNSP
IO

Elaborarea Programului Naţional de

Trimestrul IV

DPAM

Program
Naţional
elaborat şi
prezentat
Guvernului.
Program
Naţional
elaborat şi
prezentat
Guvernului.
Program
Naţional
elaborat şi
prezentat
Guvernului.
Program

SND
SDSS
PNS
SND
SDSS
PNS
MP
SND
SDSS
PNS
SND
SDSS
PNS
MP
SND
SDSS
PNS

Plan elaborat.

SND
SDSS
PNS
SND
SDSS
PNS
SND

control al maladiilor rare.

Secţiunea VI:
Sporirea
accesului
populaţiei la
asistenţă
medicală
specială.

DPSP
CNSP

Elaborarea Programului Naţional privind
securitatea transfuzională şi
autoasigurarea cu preparate sanguine.

Trimestrul IV

DPAM
DPSP
CNTS

Realizarea Programului Naţional de
eradicare a tulburărilor de iod pînă în
anul 2015.

Pe parcursul
anului.

Realizarea Programului Naţional de
promovare a modului sănătos de viaţă
pentru anii 2007-2015.

Pe parcursul
anului.

DPSP
DPAMFCGV
CNSP
DPAM
DPSP
CNSP
DPAM

Realizarea Programului Naţional de
sănătate mintală pentru anii 2007-2011.

Pe parcursul
anului.

Elaborarea Programului Naţional de
sănătate mintală pentru anii 2012-2017
cu perfecţionarea cadrului normativ în
domeniu.

Trimestrul III

Programe speciale în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii
Îmbunătăţirea
Realizarea activităţilor Agenţiei de
Pe parcursul
accesului
Transplant în vederea asigurării
anului.
populaţiei la
accesului populaţiei la serviciile de
servicii medicale transplant.
speciale.
Îmbunătăţirea
Fortificarea capacităţii centrului national Pe parcursul
sănătăţii
de medicina sportiva „Atletmed.”
anului.
sportivilor şi

Naţional
elaborat şi
prezentat
Guvernului.
Program
Naţional
elaborat şi
prezentat
Guvernului.
Ponderea
acţiunilor
realizate.

SDSS
PNS
SND
SDSS
PNS
SDSS
PNS

Ponderea
acţiunilor
realizate.

SND
SDSS
PNS

DPAM
DPSP
CNSP
DPAM
DPSP
CNSP

Ponderea
acţiunilor
realizate.
Program
Naţional
elaborat şi
prezentat
Guvernului.

SDSS
PNS

DPAM
AT

Numărul de
intervenţii
efectuate.

SDSS

DPAM

Numărul de
activitati
efectuate.

PNS
SDSS

SDSS
PNS

persoanelor care
practică sportul.
Creşterea
calităţii
expertizelor şi
constatărilor
medico-legale.

Efectuarea expertizelor de identificare
genetică, toxicologică, histopatologică în
variantă expres, histochimică şi a
laboratorului toxico – narcologic.

Pe parcursul
anului.

DPAM

Numărul de
expertize
efectuate.

PNS
SDSS

LISTA ABREVIERILOR
1. AM - Agenţia Medicamentului.
2. AT- Agenţia de Transplant.
3. CNEAS - Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate.
4. CNMS - Centrul Naţional de Management în Sănătate.
5. CNSP - Centrul Naţional de Sănătate Publică.
6. CNTS- Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui.
7. DAMEP - Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor.
8. DPAM - Direcţia politici asistenţă medicală.
9. DPAMFCGV - Direcţia politici asistenţa medicală femeii, copilului şi grupurilor vulnerabile.
10. DPDMDM - Direcţia politici în domeniul medicamentelor şi dispozitivelor medicale.
11. DPMCSM - Direcţa Politici în Managementul calităţii serviciilor medicale.
12. DPMPM - Direcţia Politici în managementul personalului medical.
13. DPBF - Direcţia politici buget şi finanţe.
14. DPSR - Direcţia politici în sănătate publică.
15. DRE IE - Direcţia relaţii externe şi integrare europeană.
16. DSMPA - Direcţia supot management, petiţii şi audienţă.
17. MP – Matricea de Politici conform Acordului de finanţare nr. ENPI/2008/019-655 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană, în perioada 01
noiembrie 2009 – 01 septembrie 2010. Dispoziţia nr.47 din 03.06.2009
18. PNS- Politica Naţională de Sănătate a Republicii Moldova în perioada 2007-2021 (HG. 886 din 06.08.2007).
19. PSRE- Programul de stabilizare şi relansare economică a RM (HG. 790 din 01.12.2009).
20. PG – Programul de Activitate a Guvernului Integrare Europeana: Libertate, Democraţie, Bunăstare, anul 2009 - 2011.
21. SAI - Serviciul de Audit Intern.
22. SAÎPPM - Serviciu de avizare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente.
23. SDSS- Strategia Naţională de Dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 (HG. 1471 din 24.12.2007).
24. SND- Strategia Naţională de Dezvoltare (Legea nr. 295 din 21.12.2007, HG. Nr.191 din 25.02.2008).
25. SPICCSC – Serviciul parteneriat intersectorial, comunicare şi colaborare cu societatea civilă

