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Anexa 11.  
 

 

Strategia 

de cheltuieli pentru sectorul “Ocrotirea sănătăţii”, 2012-2014 

 
Analiza şi tendinţele principale ale sectorului 

 
Republica Moldova a moştenit de la URSS un sistem al sănătăţii ineficient şi costisitor, bazat pe asistenţa 

medicală spitalicească, care în combinaţie cu criza socio-economică pe care o traversam, au îngreuiat eforturile 
Guvernului de a asigura un nivel adecvat al serviciilor de sănătate. Începând cu anul 2004 s-a început reforma 
sistemului de reformare a sistemului sănătăţii prin redefinirea mecanismelor de finanţare şi redirecţionarea 
resurselor financiare spre domeniile de importanţă şi eficienţă majoră, precum şi trecerea la un nou model de 
relaţii între actorii implicaţi.  

Principalii indicatori de sănătate a populaţiei sunt la un nivel mai scăzut în comparaţie cu anii `90. 
Nivelul natalităţii redus şi al mortalităţii în creştere, în comun cu fenomenul migraţiei populaţiei, au contribuit la 
scăderea considerabilă a sporului natural, care înregistrează cifre negative pentru ultimii zece ani. Astfel, în anul 
2010 a fost înregistrat acelaşi indice comparativ cu 2009 de 11,4 cazuri la 1.000 locuitori, iar rata mortalităţii a 
înregistrat valoare de 12,2 cazuri la 1.000 locuitori şi ca rezultat sporul natural al populaţiei relevă o creştere 
negativă de - 0,8‰.  

Cauzele principale ale mortalităţii rămân a fi bolile cardiovasculare şi neoplasmele maligne, urmate de 
maladiile digestive, traume şi otrăviri, şi maladiile aparatului respirator. Aceste cauze exercită cea mai mare 
povară atât asupra sistemului de sănătate şi a celui de protecţie socială, cât şi asupra populaţiei şi a economiei 
naţionale. 

În anul 2010 numărul lucrătorilor medicali a scăzut faţă de anul 2009 de la 10761 la 10612 pentru medici 
şi de la 23141 la 22996 pentru lucrători medicali cu studii medii. 

Totodată, gradul de asigurare cu lucrători medicali la 10000 locuitori se menţine puţin sub nivelul mediu 
european (29,8 medici la 10000 locuitori în Republica Moldova faţă de 32,3/10000 în UE şi 64,5/10000 lucrători 
medicali cu studii medii în RM faţă de 77,5 în UE).  

În acelaşi timp, dacă examinăm gradul de asigurare a populaţiei cu medici de familie constatăm, că avem 
o disbalanţă sectorială accentuată  - 5,2/10000 pentru RM faţă de 8,5/10000 pentru UE. Acest fapt poate servi 
drept unul din factorii care afectează calitatea serviciilor medicale la nivel primar şi afectează indicatorii de 
sănătate. 

Distribuirea teritorială neuniformă se manifestă prin insuficienţa cadrelor medicale în mediul rural şi 
surplusul lor în mediul urban. Astfel, gradul de asigurare a raioanelor cu medici este de numai 16,2/10000 
locuitori, ceea ce este aproape de 2 ori mai puţin decât nivelul municipiilor (29,1/10000). 

 
Problemele cheie cu care se confruntă sistemul sănătăţii sunt următoarele: 

 Acoperirea insuficientă a populaţiei cu sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală 
(AOAM); 

 Situaţia nefavorabilă cu privire la maladiile infecţioase şi parazitare, incidenţa înaltă prin 
HIV/SIDA, ITS, TB ş.a. 

 Incidenţa înaltă a bolilor cronice nontransmisibile, creşterea incidenţei maladiilor mintale şi 
insuficienţa măsurilor de prevenire a acestora; 

 Acces inechitabil la serviciile asistenţei medicale primare şi specializate de calitate; 
 Eficienţă scăzută a prestatorilor de asistenţă medicală specializată şi dublarea serviciilor; 
 Condiţii deplorabile a infrastructurii instituţiilor medicale şi echipament medical depăşit; 
 Motivaţie joasă a prestatorilor de servicii medicale; 
 Exodul specialiştilor şi distribuirea neuniformă a cadrelor medicale. 

În condiţiile impactului crizei financiare internaţionale, Ministerul Sănătăţii a întreprins acţiuni pentru 
menţinerea nivelului de finanţare al sectorului sănătăţii din fondurile publice. Pe parcursul acestor ani cheltuielile 
publice pentru sistemul sănătăţii s-au majorat considerabil de la 517.4 milioane lei în 2000, la 4295,2 milioane lei 
pentru 2011, iar ponderea acestora din PIB a crescut de la 3.2% la 5,2% pentru aceiaşi perioadă de timp.  

Finanţarea sistemului de sănătate presupune mai multe surse de colectare a mijloacelor financiare. În 
acest proces, în anul 2011, ponderea revine bugetului de stat cu 59,5% din cuantumul resurselor financiare 
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destinate sănătăţii, urmată de primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime procentuală şi cele 
în sumă fixă, precum şi de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.  

Actualmente cheltuielile per capita în sănătate nu depăşesc 113 dolari SUA, pe cînd în ţările învecinate 
este de 2-3 ori mai mari, iar media în UE – de 20 ori mai mari. 

Scopul de bază a sistemului de sănătate este protecţia populaţiei de riscurile financiare  asociate 
serviciilor de sănătate cauzate de îmbolnăvire şi tratament, garantarea accesului la servicii medicale de bază şi 
medicamente esenţiale, reducerea inechităţii şi sporirea satisfacţiei beneficiarilor. 

 
Priorităţile principale ale sectorului:  
   
Una din priorităţile principale constă în eficientizarea şi sporirea calităţii serviciilor de sănătate prestate, 

prin: 
 Reorganizarea şi fortificarea serviciilor de asistenţă medicală primară, sporirea continuă a 

autonomiei centrelor de asistenţă medicală primară şi dezvoltarea instrumentelor contractuale de 
direcţionare a stimulentelor pentru creşterea eficienţei serviciilor: 

- întroducerea criteriilor de contractare a serviciilor de asistenţă medicală primară bazate 
pe performanţă; 

- raţionalizarea serviciilor de diagnostic şi laborator 
 Raţionalizarea cheltuielilor de asistenţă medicală spitalicească: 

- regionalizarea spitalelor; 
- reprofilarea paturilor acute în paturi de reabilitare şi de îngrijiri de lungă durată/medico-

sociale, cu optimizarea reţelei de spitale; 
- implementarea proiectelor de parteneriat public privat (PPP) în sănătate. 

 Consolidarea capacităţilor instituţiilor medico-sanitare de a monitoriza şi evalua performanţele 
sistemului de asistenţă medicală şi creşterea calităţii serviciilor publice: 

- introducerea unor instrumente de ameliorare a colaborării dintre serviciile de asistenţă 
medicală primară, spitalicească, urgenţă şi de sănătate publică; 

- introducerea sistemelor de control al calităţii şi performanţei la nivel de asistenţă 
medicală primară 

- asigurarea reformei serviciilor de sănătate publică. 
 
O altă prioritate constă în îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile de sănătate prin micşorarea 

riscului financiar: 
 Sporirea ponderii populaţiei contributive prin introducerea evaluării veniturilor ca o precondiţie 

pentru subvenţionarea în volum deplin a contribuţiilor/ primelor de asigurare medicală: 
- includerea categoriilor speciale (efectivul de trupă şi corpul de comandă din cadrul 

organelor afacerilor interne, Ministerul Apărării,  Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii 
Excepţionale, Trupele de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne, colaboratorii 
Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Centrului pentru 
Combaterea Infracţiunilor Economice şi Corupţiei, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat) 
în lista categoriilor de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
în formă de contribuţie procentuală la salariu; 

 Extinderea măsurilor de motivare/cuprindere maximală a populaţiei în sistemul asigurărilor 
obligatorii de asistenţă medicală: 

- introducerea co-plăţilor pentru o vizită la medic în asistenţa medicală primară pentru 
pacienţii neasiguraţi; 

- introducerea co-plăţilor pentru o vizită la medic în asistenţa medicală primară, 
consultativă şi spitalizare pentru  toate categoriile de pacienţi. 

 
Sectorul ocrotirii sănătăţii este reprezentat de programul general Sănătatea publică şi servicii medicale, care 
include 5 subprograme:  

I.      Elaborarea politicii şi managementul sistemului sănătăţii; 
II.  Intervenţii prioritare în sănătate publică; 
III.  Servicii medicale individuale; 
IV.  Dezvoltarea resurselor sistemului de sănătate  
V.  Programe medicale speciale. 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

2012 2013 2014 

Indicatorii de 
monitorizare 

Subprogramul I. „Elaborare a politicii şi management în sistemul ocrotirii sănătăţii” cuprinde 3 activităţi:  1.1 „Dirijarea sistemului de sănătate”, 1.2 „Administrarea fondurilor 
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” şi 1.3 „Monitorizarea, evaluarea sistemului de sănătate şi managementul calităţii”  
Scopul subprogramului: Dezvoltarea unui sistem de ocrotire a sănătăţii performant capabil să asigure echitate în utilizarea serviciilor de sănătate, calitate şi eficienţă în prestarea acestora şi 
protecţie universală împotriva riscului financiar. 
Activitatea 1.1 „Dirijarea sistemului de sănătate” include elaborarea politicilor în domeniul ocrotirii sănătăţii, monitorizarea implementării acestora şi asigurarea planificării strategice a 
sistemului sănătăţii. Această activitate este realizată de către aparatul central al Ministerului Sănătăţii 
Scopul principal al acestei activităţi este fortificarea capacităţilor Ministerului Sănătăţii în planificarea strategică a sistemului de sănătate care include toate organizaţiile, instituţiile şi resursele, 
scopul primar al cărora este să îmbunătăţească, menţină şi să restabilească sănătatea.   
A. Probleme cheie: 
 Eficienţă alocativă şi tehnică scăzută în 
utilizarea resurselor disponibile pentru 
realizarea scopurilor sistemului de sănătate şi 
anume: acces echitabil, protecţie financiară 
faţă de riscurile asociate cu serviciile de 
sănătate, echitate în finanţare şi receptivitate a 
sistemului de sănătate la doleanţele populaţiei  
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Reformarea şi eficientizarea sistemului de 
finanţare, alocare a resurselor, prestare a 
serviciilor de sănătate şi ajustarea lor la 
prevederile şi recomandările OMS şi la 
standardele UE 
 

A. Acţiuni curente: 
 Îmbunătăţirea capacităţilor aparatului central al Ministerului 
Sănătăţii în planificarea strategică a sistemului de sănătate, 
evaluarea economică şi asigurarea transparenţei în procesul 
decizional 
 Promovarea transparenţei şi responsabilităţii, monitorizarea şi 
evaluarea performanţei sistemului de sănătate, coordonarea 
echilibrată cu părţile implicate (autorităţile publice locale, 
societatea civilă, sectorul privat etc.), în procesul luării deciziilor 
despre sănătate la toate nivelurile de conducere a sistemului de 
sănătate 
 Armonizarea legislaţiei în domeniul sănătăţii publice la 
prevederile Directivelor Uniunii Europene 

Accelerarea reformelor în domeniul finanţării şi prestării 
serviciilor de sănătate 
C. Acţiuni nou identificate: 
 Implementarea normelor salariale noi prevăzute de legislaţie  
 Includerea categoriilor speciale (efectivul de trupă şi corpul de 
comandă din cadrul organelor afacerilor interne, Ministerul 
Apărării,  Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, 
Trupele de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne, 
colaboratorii Departamentului Instituţiilor Penitenciare al 
Ministerului Justiţiei, Centrului pentru Combaterea Infracţiunilor 
Economice şi Corupţiei, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat) în 
lista categoriilor de plătitori ai primelor de asiguare obligatorie de 
asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu 
 Întroducerea co-plăţilor pentru o vizită la medic în asistenţa 
medicală primară pentru pacienţii neasiguraţi 
 Întroducerea co-plăţilor pentru o vizită la medic în asistenţa 
medicală primară, consultativă şi spitalizare pentru  toate 
categoriile de pacienţi. 

7 040,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

920,9 

7 098,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 753,6 

7 159,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 293,6 

 
 Număr de 
personal instruit  
 
 Ponderea 
deciziilor elaborate 
/aprobate prin 
mecanismul de 
asigurare a 
transparenţei, din 
numărul total de 
decizii elaborate/ 
aprobate 
 
 Număr de legi 
elaborate şi 
promovate 
 
 
 
 Categorii 
identificate 
 
 
 
 
 
 
 
Co-plăţi stabilite 
  

Total pe activitatea 1.1  7 961,0 9 852,1 10 453,4  
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

2012 2013 2014 

Indicatorii de 
monitorizare 

Activitatea 1.2 „Administrarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” include implementarea politicilor în domeniul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi este 
realizată de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină 
Scopul principal al acestei activităţi este fortificarea capacităţilor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în administrarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 
pentru sporirea protecţiei universale a populaţiei împotriva riscului financiar asociat cu serviciile de sănătate şi a echităţii în sarcina de finanţare a acestora     
A. Probleme cheie: 
 Acoperire insuficientă a populaţiei cu 
asigurări obligatorii de asistenţă medicală 
(AOAM); 
 Neechitate în acumularea contribuţiilor, 
transparenţei în gestionarea fondurilor publice 
şi a mecanismului de plată şi contractare a 
prestatorilor 
 Informarea insuficientă a populaţiei 
despre AOAM 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Sporirea ponderii populaţiei contributive 
prin introducerea evaluării veniturilor ca o 
precondiţie pentru subvenţionarea în volum 
deplin a contribuţiilor/ primelor de asigurare 
medicală 
 Îmbunătăţirea finanţării sistemului de 
sănătate şi a mecanismelor de plată şi 
contractare a serviciilor de sănătate 

A. Acţiuni curente: 
 Gestionarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală, monitorizarea volumului şi calităţii serviciilor medicale 
contractate 
 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 
 Încorporarea seturilor standarde de indicatori de 
calitate/performanţă în contractele cu prestatorii şi asigurarea 
legăturii dintre rezultate şi plăţile stimulatorii 
 Întroducerea stimulilor pentru persoanele asigurate în privinţa 
reducerii comportamentelor riscante (fumat, sedentarism etc.) prin 
oferirea programelor subsidate de promovare a sănătăţii sau a 
stimulilor financiari pentru angajatori 
 Asigurarea legăturii dintre rezultatele acreditării şi contractarea 
prestatorilor 

 
 

 
 

42 027,6 

 
 

45 760,9 

 
 

50 414,1 

 Proporţia 
populaţiei cuprinse cu 
asigurări obligatorii 
de asistenţă medicală 
(>80%) 
 
 Ponderea 
contractelor bazate pe 
performanţă în 
numărul total de 
contracte  
 
 Mecanism pentru 
stimulente creat 
 
 Ponderea 
contractelor 
prestatorilor  
acreditaţi în numărul 
total de contracte 

Total pe activitatea 1.2  42 027,6 45 760,9 50 414,1  
Activitatea 1.3 „Monitorizarea, evaluarea sistemului de sănătate şi managementul calităţii”: include colectarea datelor, analiza, monitorizarea şi evaluarea proceselor demografice, 
morbidităţii, mortalităţii, activităţii instituţiilor medicale şi utilizării resurselor din domeniul sănătăţii, precum şi implementarea eficientă, raţională şi uniformă a politicilor în domeniul 
managementului serviciilor de sănătate. Această activitate este realizată de către Centrul Naţional de Management în Sănătate şi direcţiilor de sănătate.  
Scopul principal al acestei activităţi este fortificarea capacităţii autorităţilor sanitare de monitorizare şi evaluare a sistemului de sănătate 
A. Probleme cheie: 
 Sisteme fragmentate de colectare a datelor 
şi dublare a datelor colectate; 
 Capacitate analitică redusă de a 
transforma datele în informaţii relevante şi 
oportune. 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Monitorizarea activităţii şi performanţei 
tuturor prestatorilor de servicii medicale şi a 
companiilor de asigurări medicale 
 Fortificarea capacităţii autorităţilor 

A. Acţiuni curente: 
 Dezvoltarea şi întărirea capacităţilor în analiza şi evaluarea 
performanţelor sistemului de sănătate. 
 Dezvoltarea capacităţilor în reglementare a prestării serviciilor 
de sănătate (primare, specializate, spitaliceşti, de reabilitare şi 
recuperare) 
 Implementarea Planului strategic de dezvoltare a Sistemului 
naţional informaţional în sănătate pentru 2008-2017 
 

C. Acţiuni nou identificate: 
 Implementarea normelor salariale noi prevăzute de legislaţie 
pentru angajaţii din instituţiile finanţate de la bugetul de stat 

6 289,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

560,1 

6 340,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 433,6 

6 394,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 466,0 

 Număr de 
personal instruit 
respectiv 
  
 Număr de acte 
normative elaborate  
 
 Soft-uri şi baze 
de date elaborate 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

2012 2013 2014 

Indicatorii de 
monitorizare 

sanitare de analiză şi evaluare a sistemului de 
sănătate 
 

 Crearea unei baze de date a resurselor umane din sistemul 
sănătăţii. 
 Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de control al 
calităţii datelor furnizate 

 
Surse externe 

 
Surse externe 

 
Surse externe 

 
 Rapoarte 
elaborate 
 Numărul 
prestatorilor de 
servicii supuşi 
controlului calităţii  

Total pe activitatea 1.3  6 849,2 7 774,1 8 860,3  
Total pe subprogram I  56 837,8 63 387,1 69 727,8  
Subprogramul II. „Intervenţii prioritare în sănătatea publică” include 3 activităţi: 2.1 „Supravegherea de stat a sănătăţii publice”,  2.2 „Controlul bolilor transmisibile, 
nontransmisibile şi protecţia sănătăţii”. Acest subprogram include activităţi de prevenire şi control al bolilor cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi este realizat de către Serviciul de 
supraveghere de stat a sănătăţii publice, Programe naţionale de sănătate şi de Serviciul de sînge.  
Scopul subprogramului: Îmbunătăţirea sănătăţii publice. 
Activitatea 2.1 „Supravegherea de stat a sănătăţii publice” include activităţi de prevenire (profilaxie), depistare şi reprimare a încălcărilor actelor legislative şi a altor acte normative în 
domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice. 
Scopul principal al acestei activităţi este ocrotirea sănătăţii populaţiei şi mediului ei de viaţă prin supravegherea sănătăţii publice şi a factorilor ce o determină, care asigură diagnosticarea şi 
pronosticarea oportună a stărilor  nefavorabile, precum şi elaborarea măsurilor adecvate  de prevenire a îmbolnăvirilor, de diminuare a morbidităţii, de eradicare a unor boli şi de pregătire a 
sistemului sănătăţii către eventuale urgenţe în sănătatea publică 
A. Probleme cheie: 
 Situaţie nefavorabilă prin maladii 
infecţioase, parazitare şi povară înaltă a bolilor 
nontransmisibile 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Implementarea cadrului legislativ şi 
normativ în domeniul supravegherii de stat a 
sănătăţii publice cu armonizarea lui la rigorile 
Uniunii Europene şi internaţionale, inclusiv 
implementarea Concepţiei privind reformarea 
Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat în 
Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătăţii 
Publice 
 Fortificarea serviciului de supraveghere 
de stat a sănătăţii publice 

A. Acţiuni curente: 
 Stabilirea şi menţinerea activităţii serviciului de supraveghere 
de stat a sănătăţii publice în conformitate cu prevederile Legii nr.10 
din 02.03.08 
 Supravegherea sănătăţii publice şi a factorilor ce o determină, 
diagnosticarea şi pronosticarea oportună a stărilor nefavorabile, 
elaborarea măsurilor adecvate de prevenire a îmbolnăvirilor, de 
diminuare a morbidităţii, etc. 
 
C. Acţiuni nou identificate: 
 Implementarea normelor salariale noi prevăzute de legislaţie 
pentru angajaţii din instituţiile finanţate de la bugetul de stat 
 Dotarea tehnico-materială a Serviciului de supraveghere de stat 
a sanatatii publice 

135 116,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 399,8 
 

6 000,0 

135 485,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 577,3 
 

27 613,8 

135 873,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 597,4 
 

65 206,9 

 Indicatori ce ţin 
de activitatea 
serviciului de 
supraveghere de stat a 
sănătăţii publice 
 
 
 
 
 
 Centre de 
sănătate dotate 

Total pe activitatea 2.1  149 516,5 182 676,8 240 678,0  
Activitatea 2.2 „Controlul bolilor transmisibile, nontransmisibile şi protecţia sănătăţii” include intervenţii de sănătate publică ce ţin de prevenirea şi control al bolilor transmisibile şi 
nontransmisibile, de promovare a sănătăţii şi a modului sănătos de viaţă, de sănătate mintală şi de securitate transfuzională 
Scopul principal al acestei activităţi este îmbunătăţirea sănătăţii publice prin asigurarea realizării programelor naţionale, în special cu referire la bolile reflectate în Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului   
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

2012 2013 2014 

Indicatorii de 
monitorizare 

A. Probleme cheie: 
 Incidenţa mare a bolilor cronice 
nontransmisibile, creşterea incidenţei bolilor 
legate de sănătate mintală şi insuficienţa 
măsurilor de prevenire a acestora 
 Nivel înalt prin maladiile HIV/SIDA/ITS, 
TB ş.a. 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Fortificarea sistemului de supraveghere şi 
control al bolilor contagioase 
 Derularea programelor de reducere a 
impactului asupra sănătăţii prin majorarea co-
finanţării  din partea bugetului de stat a 
Programului National de Profilaxie si Control 
al Infectiei HIV/SIDA/ITS, Programului 
National de Imunizări  
 Realizarea măsurilor de reducere a poverii 
maladiilor cronice asupra sănătăţii populaţiei 
 Promovarea iodării universale a sării şi 
fortificarea făinii cu fier şi acid folic, 
programe de sănătate publică recomandate de 
OMS în vederea prevenirii carenţei de 
micronutrienţi la femei şi copii 
 Reducerea riscurilor, prevenirea şi 
combaterea fumatului, consumului abuziv de 
alcool şi consumului ilicit de droguri prin 
implementarea măsurilor complexe, inclusiv 
intersectoriale  
 Promovarea modului sănătos de viaţă 
şi diminuarea impactului factorilor nocivi şi a 
riscurilor din mediul ocupaţional, habitual şi 
social, prin implicarea comunităţii 
 Dezvoltarea serviciilor de sănătate 
mintală bazate pe principii comunitare 
 Atragerea resurselor financiare 
suplimentare din partea comunităţii 
donatorilor pentru finanţarea deficitului 
programelor esenţiale în domeniul sănătăţii 
publice, în special: imunizări, tuberculoză, 
HIV/SIDA, sănătatea mintală, combaterea 

A. Acţiuni curente: 
Prevenirea şi controlul bolilor transmisibile: 
 Asigurarea acoperirii cu vaccinuri conform Programului 
Naţional de Imunizări pentru anii 2011-2015  
 Realizarea Programului Naţional de control şi profilaxie a TB 
pentru anii 2011-2015 cu continuarea implementării Strategiilor 
OMS  
 Realizarea Programului Naţional de control şi profilaxie a 
infecţiei HIV/SIDA/ITS pe anii 2011-2015 cu implementarea 
campaniei naţionale anti-HIV/SIDA/ITS 
 Realizarea Programului Naţional de combatere şi profilaxie a 
holerei şi altor BDA pe anii 2012-2016 
 Elaborarea şi realizarea Programului Naţional de combatere a 
hepatitelor virale pentru anii 2012-2016 
 

 
Prevenirea şi controlul bolilor nontransmisibile: 
 Realizarea Programului Naţional de profilaxie şi combatere a 
diabetului zaharat „MoldDiab” pentru anii 2011-2015 
 Prevenirea maladiilor prin carenţă de Iod (Programul Naţional 
privind eradicarea tulburărilor prin deficit iod pînă în anul 2015) 
 

Promovarea sănătăţii şi a modului sănătos de viaţă: 
 Realizarea Programului Naţional de promovare a modului 
sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015  
 

Sănătatea mintală: 
 Realizarea Programului Naţional de sănătate mintală pentru 
anii 2012-2016  
 

Securitatea transfuzională: 
 Realizarea Programului Naţional privind securitatea 
transfuzională şi auto-asigurarea cu preparate sanguine pentru 
perioada 2012-2016  
 

C. Acţiuni nou identificate: 
 Implementarea normelor salariale noi prevăzute de legislaţie 
pentru angajaţii din instituţiile finanţate de la bugetul de stat 
 Elaborarea şi realizarea programelor de prevenire a HIV/SIDA 
în grupurile de populaţie expuse la risc (migranţi, recruţi, deţinuţi, 
copii în conflict cu legea etc.) 
 

 
 
 

11 770,6 
 

40 876,1 
(305,8BS+40570,3FG) 

 
27 356,4 

(1057,9BS+26298,5FG) 
 
 

540,0 
 

670,0 
 

22 652,2 
 
 
 
 
 

39 278,1 
 
 
 

5 518,7 
 
 
 

39 656,5 
 
 
 
 

1 905,5 
 
 
 
 

 
 
 

12 356,6 
 

30 145,9  
(321,1BS+29824,8FG) 

 
3 131,6 

(1110,8BS+2020,8FG) 
 
 

570,0 
 

703,0 
 

23 784,8 
 
 
 
 
 

42 767,2 
 
 
 

5 748,3 
 
 
 

40 566,1 
 
 
 
 

4 441,2 
 

 
 
 

 
 
 

12 971,1 
 

29 649,6 
(337,2BS+29312,4FG) 

 
3 223,1 

(1166,3BS+2056,8FG) 
 
 

600,0 
 

740,0 
 

24 974,1 
 
 
 
 
 

47 116,0 
 
 
 

5 990,5 
 
 
 

41 521,3 
 
 
 
 

8 982,9 
 
 
 
 

 Cuprinderea cu 
vaccinări  95%  
 

 Incidenţa globală 
aTB 
 Mortalitatea prin 
TB 
 Rata succesului 
tratamentului 
 
 Numărul de 
persoane din 
grupurile de risc care 
au beneficiat de 
vacccin (hepatita); 
 Acoperirea cu 
tratament antidiabetic a 
maturilor cu 50% şi 
copiilor 100% 
 Ponderea 
gospodăriilor  ce 
utilizează sarea iodată 
 Numărul de 
campanii de informare, 
materiale informaţionale 
 Numărul de centre 
comunitare de sănătate 
mintală instituite 
 Numărul de donaţii 
voluntare  
 Gradul de 
asigurare cu produse de 
sînge 
 Acoperirea cu 
tratament ARV 100% 
 Program elaborat şi 
implementat 
 

 Număr de acţiuni 
intersectoriale de 
promovare şi 
pledoarie realizate 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

2012 2013 2014 

Indicatorii de 
monitorizare 

cancerului şi alte programe cu impact major 
asupra sănătăţii publice. 

 Elaborarea Programului Naţional de control al cancerului pe 
anii 2012 - 2016  
 Promovarea şi pledoaria pentru majorarea accizelor pentru 
produsele de alcool şi de tutun, concomitent cu direcţionarea 
resurselor pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor destinate 
renunţării la fumat, practicării modului sănătăs de viaţă şi 
micşorării impactului negativ asupra sănătăţii publice 

4 092,3 4 297,0 4 511,8 

Total pe activitatea 2.2  194 316,4 168 511,7 180 280,4  
Total pe subprogram II  343 832,9 351 188,5 420 958,4  
Subprogramul III. „Servicii medicale individuale” include 7 activităţi: 3.1 „Asistenţa medicală urgentă prespitalicească”, 3.2 „Asistenţa medicală primară”, 3.3 „Asistenţa medicală 
specializată de ambulator”, 3.4 „Asistenţa medicală spitalicească”, 3.5 Servicii medicale de înaltă performanţă, 3.6 „Asistenţa medicală recuperatorie”,  3.7 „Îngrijiri medicale 
comunitare, paliative şi la domiciliu” şi 3,8 „Sănătatea mamei, copilului şi tinerilor”  
Scopul subprogramului: Sporirea echităţii în distribuirea şi utilizarea de către populaţie a serviciilor medicale de calitate 
Activitatea 3.1 „Asistenţa medicală urgentă prespitalicească” şi include prestarea asistenţei medicale urgente prespitaliceşti şi se realizează de către staţiile de asistenţă medicală urgentă. 
Scopul principal al acestei activităţi este menţinerea şi restabilirea sănătăţii populaţiei prin asigurarea accesului la asistenţa medicală urgentă prespitalicească ce calitate 
A. Probleme cheie: 
 Eficienţă scăzută a prestatorilor de 
asistenţă medicală de urgenţă 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Consolidarea asistenţei medicale de 
urgenţă şi dezvoltarea serviciilor paramedicale 

 
A. Acţiuni curente: 
 Prestarea asistenţei medicale urgente prespitaliceşti de calitate 
 
 

 
333 307,9 

 
362 915,8 

 
399 819,0 

 
 Numărul de 
ambulanţe la 10 mii 
locuitori către anul 
2014 va constitui 1,0. 

Total pe activitatea 3.1  333 307,9 362 915,8 399 819,0  
 
Activitatea 3.2 „Asistenţa medicală primară” şi include prestarea asistenţei medicale primare şi se realizează de către instituţiile medico-sanitare care prestează asistenţa medicală primară pe 
principiului medicinii de familie. 
Scopul principal al acestei activităţi este îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin asigurarea accesului acesteia la asistenţă medicală primară de calitate      
A. Probleme cheie: 
 Nu s-a realizat cuprinderea echitabilă a 
întregii ţări cu asistenţă medicală primară de 
calitate bună; 
 Motivare joasă a prestatorilor de servicii 
medicale care influenţează calitatea serviciilor 
medicale; 
 Spectrul limitat a preparatelor incluse în 
lista medicamentelor conpensate  
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Modernizarea asistenţei medicale primare 
orientate spre familie şi comunitate 
 Asigurarea accesului populaţiei la 

 
A. Acţiuni curente: 
 Prestarea asistenţei medicale primare, avînd la bază medicina 
de familie, cu accent prioritar pe prevenirea maladiilor 
 Sporirea gradului de autonomie a instituţiilor de asistenţă 
medicală primară prin contractarea directă de către CNAM 
 Revizuirea şi completarea listei medicamentelor compensate în 
cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală  
 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 
 Raţionalizarea structurii asistenţei medicale primare şi 
optimizarea normativelor de state  

 
 

982 137,8 
 

 
 

160 413,8 
 
 
 
 
 

-23 950,0 

 
 

1 069 364,0 
 
 
 

174 663,5 
 
 
 
 
 

-26 060,0 

 
 

1 178 123,0 
 
 
 

192 424,2 
 
 
 
 
 

-28 730,0 

 Numărul mediu 
de vizite la medicul 
de familie către anul 
2014 va constitui  3,2 
la 1 locuitor. 
 

 Numărul 
centrelor de sănătate 
autonome 
 

 Lista 
medicamentelor 
definită 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

2012 2013 2014 

Indicatorii de 
monitorizare 

medicamente eficiente, inofensive, de bună 
calitate şi accesibile ca preţ (cost-eficiente) 

 
 
 C. Acţiuni nou identificate: 
 Crearea sistemului de asigurare şi control al calităţii serviciilor 
medicale 
 Perfecţionarea mecanismului de plată a prestatorilor din 
Asistenţa Medicală Primară bazat pe performanţă 

 
 
 
 

 
17 675,2 

 
 
 
 

 
19 245,2 

 
 
 
 
 

21 202,2 

 Indicatori de 
performanţa 

Total pe activitatea 3.2  1 136 276,8 1 237 212,7 1 363 019,4  
Activitatea 3.3 „Asistenţa medicală specializată de ambulator” şi include asistenţa medicală specializată de ambulator şi se realizează de către instituţiile medico-sanitare care prestează 
asistenţă medicală specializată de ambulator  
Scopul principal al acestei activităţi este menţinerea şi restabilirea sănătăţii populaţiei prin asigurarea accesului la servicii medicale specializate de ambulator de calitate. 
A. Probleme cheie: 
 Eficienţă scăzută a prestatorilor de 
asistenţă medicală specializată. 
 Dublarea unor investigaţii paraclinice. 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Sporirea eficienţei structurilor 
asistenţei medicale specializate de 
ambulatoriu.  

A. Acţiuni curente: 
 Prestarea asistenţei medicale specializate de ambulator de 
calitate 

 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 

Raţionalizarea şi optimizarea structurii asistenţei medicale 
specializate de ambulator  

 
291 169,2 

 
 
 
 

-7 100,0 

 
317 033,1 

 
 
 
 

-7 730,0 

 
349 274,9 

 
 
 
 

-8 520,0 

 Numărul mediu 
de vizite la medicii 
specialişti de profil  
 

Total pe activitatea 3.3  284 069,2 309 303,1 340 754,9  
Activitatea 3.4 „Asistenţa medicală spitalicească” şi include asistenţa medicală spitalicească şi se realizează de către instituţiile medico-sanitare spitaliceşti 
Scopul principal al acestei activităţi este menţinerea şi restabilirea sănătăţii populaţiei prin asigurarea accesului la servicii medicale spitaliceşti de calitate   
A. Probleme cheie: 
 Eficienţă scăzută a furnizorilor de servicii 
de spital şi motivare joasă a prestatorilor care 
influenţează calitatea serviciilor medicale 
 Nivel scăzut de restructurare şi etapizare  
a spitalelor şi capacitate redusă de 
management a spitalelor. 
B. Obiective de politici pe termen mediu:  
 Reformarea asistenţei medicale 
spitaliceşti, adaptarea acesteia la necesităţile 
populaţiei 
 Sporirea rolului sectorului medical privat 
în finanţarea şi prestarea serviciilor prin 
dezvoltarea parteneriatului public-privat 

A. Acţiuni curente: 
 Prestarea asistenţei medicale spitaliceşti de calitate  
 Implementarea Programului de dezvoltare a asistenţei 
medicale spitaliceşti. 
 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 

Restructurarea reţelei de spitale publice în baza principiilor 
eficienţei economice şi oferirii serviciilor de sănătate sigure şi 
calitative, prin: 

 Regionalizarea spitalelor; 
 Reprofilarea paturilor acute în paturi de reabilitare şi de 

îngrijiri de lungă durată/medico-sociale; 
 Optimizarea reţelei de spitale 

 

C. Acţiuni nou identificate: 
Împlementarea şi dezvoltarea proiectelor de parteneriat public 

privat (PPP) în sanatate 

 
1 998 657,2 

 
 
 
 
 

-95 170,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 077,2 

 
2 176 204,8 

 
 
 
 
 

-103 630,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 749,0 

 
2 397 495,7 

 
 
 
 
 

-114 170,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 079,0 

 Durata medie de 
utilizare a patului  
 
 
 
 
 
 10 spitale 
regionalizate 
 

 Număr de paturi 
reprofilate 
 

 Număr de spitale 
optimizate 
 
 Proiecte PPP 
implementate 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

2012 2013 2014 

Indicatorii de 
monitorizare 

Total pe activitatea 3.4  1 933 564,4 2 105 323,8 2 319 404,7  
 
Activitatea 3.5 „Servicii medicale de înaltă performanţă” include asistenţă medicală înalt specializată  
Scopul principal al acestei activităţi este îmbunătăţirea calităţii actului medical prin folosirea tehnologiilor medicale înalt specializate  
A. Probleme cheie: 
 Acces scăzut al populaţiei la servicii 
medicale înalt specializate 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Utilizarea tehnologiilor înalt specializate 
şi cost-eficiente în prestarea serviciilor 

A. Acţiuni curente: 
 Implementarea tehnologiilor cost-eficienţă în acordarea 
serviciilor medicale înalt specializate şi mecanizmelor de evaluare 
a acestora în baza principiilor de eficacitate, siguranţă, cost-
eficienţă şi calitate 

 
94 689,7 

 
103 101,1 

 
113 585,0 

 Numărul 
serviciilor medicale 
înalt specializate 
acordate populaţiei 

Total pe activitatea 3.5  94 689,7 103 101,1 113 585,0  
Activitatea 3.6 „Asistenţa medicală recuperatorie” include asistenţa medicală de recuperare/reabilitare şi se prestează de către instituţiile medico-sanitare pentru copii de recuperare, 
reabilitare şi plasament şi de către Asociaţia Curativ-Sanatorială. 
Scopul principal al acestei activităţi este recuperarea/reabilitarea sănătăţii populaţiei prin asigurarea accesului la servicii medicale de recuperare/reabilitare  
A. Probleme cheie: 
 Acces scăzut al populaţiei la servicii 
medicale de recuperare de calitate  
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Dezvoltarea continuă a asistenţei medicale 
de recuperare 

A. Acţiuni curente: 
 Realizarea selectării adecvate a pacienţilor conform indicaţiilor 
medicale pentru seviciile de recuperare/reabilitare de calitate 
 

C. Acţiuni nou identificate: 
 Implementarea normelor salariale noi prevăzute de legislaţie 
pentru angajaţii din instituţiile finanţate de la bugetul de stat 

 
85 097,5 

 
 
 

4 711,7 

 
86 426,5 

 
 
 

10 991,7 

 
87 822,6 

 
 
 

22 246,8 

 Numărul 
cazurilor tratare de 
reabilitare şi 
recuperare 

Total pe activitatea 3.6  89 809,2 97 418,2 110 069,4  
Activitatea  3.7 „Îngrijiri medicale comunitare, paliative şi la domiciliu” şi include îngrijiri medicale comunitare, paliative şi la domiciliu 
Scopul principal al acestei activităţi este creşterea calităţii vieţii bolnavilor prin asigurarea accesului la îngrijiri medicale comunitare, paliative şi la domiciliu 
 Servicii de îngrijiri medicale comunitare, 
paliative şi la domiciliu insuficient dezvoltate 
B. Obiective specifice pe termen mediu: 
 Dezvoltarea serviciilor de alternativă, de 
îngrijiri comunitare la domiciliu şi a celor 
paliative 

A. Acţiuni curente: 
 Extinderea numărului prestatorilor de îngrijiri medicale la 
domiciliu şi paliative şi contractarea directă a acestora de către 
CNAM 
 

C. Acţiuni nou identificate: 
 Crearea echipelor mobile 

 
5 681,4 

 
 6 186,0 

 
6 815,1 

 Numărul  de 
prestatori 

Total pe activitatea 3.7  5 681,4 6 186,0 6 815,1  
Activitatea 3.8 „Sănătatea mamei, copilului şi tinerilor” include activităţi de fortificare a sănătăţii mamei, copilului şi tinerilor. 
Scopul principal al acestei activităţi este îmbunătăţirea sănătăţii mamei şi a copilului în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi îmbunătăţirea sănătăţii tinerilor 
A. Probleme cheie: 
 Acces redus la servicii regionalizate de 
reanimare şi terapia intensivă pentru copii  
Acces limitat al tinerilor la servicii de sănătate 
prietenoase tinerilor 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 

A. Acţiuni curente: 
 Dezvoltarea Serviciului regionalizat de reanimare şi terapie 
intensivă pediatrică şi a sistemului de referire cu asigurarea 
condiţiilor de transportare asistată a copiilor ce necesită asistenţă de 
urgenţă din regiunile adiacente  
 Aplicarea mecanismului intersectorial la nivel central şi local 

 
Surse externe 

 
Surse externe 

 
Surse externe 
 
 

 Rata mortalităţii 
infantile        
 
 Rata mortalităţii 
materne  
 Rata mortalităţii 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

2012 2013 2014 

Indicatorii de 
monitorizare 

 Sporirea calităţii şi securităţii serviciilor 
medicale acordate femeii, copiilor şi tinerii 
generaţii  
 Creşterea calităţii serviciilor medicale 
perinatale  
 Asigurarea accesului copiilor la servicii 
calitative de ATI (anestezie, terapie intensivă) 
şi reanimare 
 Dezvoltarea serviciilor prietenoase 
tinerilor şi asigurarea accesului la informare, 
educaţie şi comunicare în problemele pentru 
tineri 
 Implementarea Strategiei de sănătate a 
reproducerii 

în scopul prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a 
copiilor sub 5 ani 
 Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor  
 Dezvoltarea Serviciului de diagnostic şi supraveghere a nou-
născutului 
 Implementarea în continuare a Strategiei de sănătate a 
reproducerii 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 
 Promovarea reîntroducerii educaţiei în baza deprinderilor de 
viaţă în contextul conceptului de Dezvoltare Timpurie a Copilului, 
a Iniţiativei Şcolilor Prietenoase Copiilor şi altor iniţiative legate de 
revizuirea programului şcolar 
C. Acţiuni nou identificate: 
 Crearea serviciului de intervenţie timpurie la copii, cu scop de 
a creşte calitatea vieţii beneficiarilor acestor servicii 

copiilor în vîrstă de 
pînă la 5 ani  
 
 Numărul 
naşterilor asistate de 
personal medical 
calificat 
 
 Număr de acţiuni 
intersectoriale de 
promovare şi 
pledoarie realizate 
 
 Regulament 
elaborat şi aprobat 

Total pe activitatea 3.8      
Total pe subprogram III  3 877 398,6 4 221 460,7 4 653 467,5  
Subprogramul IV. „Dezvoltare a resurselor sistemului de sănătate” include 2 activităţi: 4.1 „Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul de sănătate” şi 4.2 
„Managementul raţional al medicamentelor” şi prevede activităţi de asigurare a dezvoltării bazei tehnico-materiale instituţiilor medico-sanitare publice, a dispozitivelor medicale, a 
sistemelor informaţionale medicale, a medicamentului şi dezvoltare a resurselor umane pentru sistemul de sănătate. 
Scopul subprogramului: Îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale, nivelului de satisfacţie a populaţiei de serviciile medicale, îmbunătăţirea standardelor de tratament şi reabilitare prin 
sporirea eficienţei utilizării resurselor destinate modernizării bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare publice, utilizării raţionale a medicamentelor eficiente, inofensive, de calitate 
conformă 
Activitatea 4.1 „Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul de sănătate” prevede activităţi de asigurare a dezvoltării bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-
sanitare publice de toate nivelele (asistenţă medicală primară, asistenţă medicală secundară/terţiară şi de reabilitare), dispozitivelor medicale, sistemelor informatice şi telemedicinii 
Scopul principal al acestei activităţi este îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale, nivelului de satisfacţie a populaţiei de serviciile medicale, îmbunătăţirea standardelor de tratament şi 
reabilitare prin sporirea eficienţei utilizării resurselor destinate modernizării bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare publice 
A. Probleme cheie: 
 Condiţie deplorabilă a infrastructurii 
instituţiilor medicale; 
 Echipament medical depăşit care 
limitează calitatea serviciilor de sănătate şi 
practicarea tehnologiilor moderne de 
diagnostic şi tratament; 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale 
prin modernizarea bazei tehnico-materiale a 
instituţiilor medico-sanitare publice; 

A. Acţiuni curente: 
 Construcţia şi reconstrucţia a 35 de centre de sănătate din 
mediul rural  
 Implementarea pe etape a Programului de dezvoltare a 
asistenţei medicale spitaliceşti: 

- construcţia blocului chirurgical adiacent Spitalului Clinic 
Republican 

 -  renovarea clădirii şi infrastructurii Institutului de Cercetări 
Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului 

-   reconstrucţia (parţială) a Institutului Oncologic 
- reconstrucţia (parţială) a Spitalului Clinic Republican 

 
 

 
29 591,6 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
127 885,3 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
73 032,5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 35 centre de 
sănătate reabilitate  
 
 Instituţii 
renovate/reconstruite 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

2012 2013 2014 

Indicatorii de 
monitorizare 

 Diminuarea diferenţelor dintre zonele 
rurale şi urbane prin direcţionarea investiţiilor 
spre mediul rural  
 Fortificarea bazei tehnico-materiale a 
serviciului de asistenţă medicală urgentă 
 Modernizarea şi eficientizarea bazei 
tehnico-materiale existente a sectorului 
spitalicesc la nivel raional, municipal şi 
republican 
 Creşterea capacităţilor de evaluare a 
sistemului de sănătate prin achiziţionarea pe 
etape a softuri-lor şi a echipamentului 
informaţional pentru Sistemul Informaţional 
Medical Integrat 
 Fortificarea capacităţii de evaluare şi 
monitorizare a dispozitivelor medicale din 
sistemul de sănătate  

 - reconstrucţia clădirilor şi dotarea cu echipament a Spitalului 
de boli tuberculoase „Vorniceni”, r-nul Străşeni 

- renovarea clădirii Centrului regional de transfuzie a sîngelui, 
or. Cahul 
 Modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din 
sistemului de sănătate: 

- dotarea cu echipament medical performant, în special a 
sălilor de operaţie, secţiilor de reanimare şi terapie intensivă  şi 
secţiilor de imagistică a instituţiilor medico-sanitare publice  

-  achiziţionarea pe etape a softurilor şi a echipamentului 
informaţional pentru Sistemul Informaţional Medical Integrat  

-  reparaţia clădirilor şi dotarea cu echipament a instituţiilor 
medicale. 

- dotarea cu utilaj medical şi asigurarea cu transport sanitar a 
centrelor de sănătate şi a oficiilor medicilor de familie din 
localităţile rurale 

- dotarea cu transport specializat a serviciului de asistenţă 
medicală urgentă 

 
 
 
 

120 732,2 

 
 
 
 

126 184,8 

 
 
 

 
132 928,4 

 
 
 
 
 Instituţii 
dotate/reparate 
 
 
 
 
 
 Numărul 
instituţiilor medicale 
din localităţile rurale 
asigurate cu transport 
sanitar  

Total pe activitatea 4.1  150 323,8 254 070,1 205 960,9  
Activitatea 4.2 „Managementul raţional al medicamentelor” prevede activităţi de asigurare a securităţii medicamentului şi domeniului farmaceutic cu sporirea accesibilităţii fizice şi 
economice a medicamentului 
Scopul principal al acestei activităţi este asigurarea accesului populaţiei şi comunităţilor la medicamente eficiente, inofensive şi calitative 
A. Probleme cheie: 
 Diferenţă în asistenţa farmaceutică a 
populaţiei între sectorul urban şi rural 
Calitatea joasă a medicamentelor  
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Reglementarea pieţei produselor 
farmaceutice şi promovarea transparenţei în 
formarea preţurilor la medicamente şi la 
achiziţionarea acestora din sursele publice 
 Fortificarea sistemului de control al 
calităţii medicamentelor, crearea 
laboratoarelor moderne de analiză şi control 
omologate de către UE  
 Îmbunătăţirea accesibilităţii fizice şi 
economice a medicamentului 

A. Acţiuni curente: 
 Fortificarea capacităţilor Agenţiei Medicamentului în 
asigurarea accesibilităţii fizice şi economice a medicamentului şi 
asigurării securităţii farmaceutice  
 Dotarea cu echipament tehnologic, dispozitive şi mobilier a 
Laboratorului Control Calitate Medicamente  
 Armonizarea legislaţiei naţionale din domeniul farmaceutic la 
acquis-lui comunitar  
 Menţinerea şi actualizarea Catalogului naţional de preţuri de 
producător la medicamente 

 

 
26 022,0 

 
26 022,0 

 
26 022,0 

 Creşterea 
nivelului 
accesibilităţii fizice 
pentru medicamente 
către anul 2014 pînă 
la 80,0%. 
 
 Acte normative 
elaborate 

Total pe activitatea 4.2  26 022,0 26 022,0 26 022,0  
Total pe subprogram IV  176 345,8 280 092,1 231 982,9  
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

2012 2013 2014 

Indicatorii de 
monitorizare 

Subprogramul V. „Programe medicale speciale” include 3 activităţi: 5.1. „Programe cu destinaţie specială”, 5.2 „Medicina sportivă”, 5.3 „Medicina legală”.  
Scopul subprogramului: Sporirea accesului populaţiei la asistenţă medicală specifică, îmbunătăţirea sănătăţii tinerilor şi ridicarea contribuţiei la înfăptuirea justiţiei în infracţiunile împotriva 
vieţii, sănătăţii şi demnităţii omului 
Activitatea 5.1 „Programe cu destinaţie specială” include activităţi de asigurare a pacienţilor cu intervenţii costisitoare şi medicamente în cazul bolilor maligne, cardiochirurgie, transplant de 
organe şi ţesuturi, prevenirea şi tratamentul stărilor şi patologiilor ce influenţează negativ asupra genomului uman, diagnosticul prenatal, postnatal cito-genetic, molecular genetic, protezare 
auditivă şi tratament costisitor. Această activitate se realizează de către Programele cu destinaţie specială şi de către Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală  
Scopul principal al acestei activităţi este creşterea calităţii vieţii pacienţilor ce necesită asistenţă medicală specifică 
A. Probleme cheie: 
 Acces scăzut al pacienţilor la intervenţii 
costisitoare şi tratament specific 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Îmbunătăţirea accesului populaţiei la 
servicii medicale specifice 

A. Acţiuni curente: 
 Asigurarea realizării programelor cu destinaţie specială 

Consolidarea capacităţilor Agenţiei de Transplant 
 

C. Acţiuni nou identificate: 
 Implementarea normelor salariale noi prevăzute de legislaţie 
pentru angajaţii din instituţiile finanţate de la bugetul de stat 

 
49 675,9 

 
 
 

260,0 

 
51 787,4 

 
 
 

605,9 

 
54 003,0 

 
 
 

1 225,5 

 Numărul 
pacienţilor care an 
beneficiat de 
tratament costisitor 

Total pe activitatea 5.1  49 935,9 52 393,3 55 228,5  
Activitatea 5.2 „Medicina sportivă” include controlul medical al sportivilor şi persoanelor ce practică sportul şi este realizat de Centrul Naţional de Medicină Sportivă „AtletMed”. 
Scopul principal al acestei activităţi este îmbunătăţirea sănătăţii sportivilor. 
A. Probleme cheie:  
 Echipament depăşit şi condiţii inadecvate 
de examinare a sportivilor 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Creşterea calităţii controlului medical 
sportivilor 

A. Acţiuni curente: 
 Asigurarea calităţii controlului medical sportivilor şi 
persoanelor care practică cultura fizică şi sport. 

 

C. Acţiuni nou identificate: 
 Implementarea normelor salariale noi prevăzute de legislaţie 
pentru angajaţii din instituţiile finanţate de la bugetul de stat 

 
1 299,6 

 
 
 

103,6 

 
1 304,2 

 
 
 

241,4 

 
1 308,9 

 
 
 

488,3 

 Numărul 
sportivilor supuşi 
controlului medical 

Total pe activitatea 5.2  1 403,2 1 545,6 1 797,2  
Activitatea 5.3 „Medicina legală” include activităţi de efectuare a expertizelor şi constatărilor medico-legale şi este realizat de către Centrul de Medicină Legală 
Scopul principal al acestei activităţi este ridicarea contribuţiei la înfăptuirea justiţiei în infracţiunile împotriva vieţii, sănătăţii şi demnităţii omului 
A. Probleme cheie: 
 Calitate scăzută a expertizelor şi 
constatărilor medico-legale; 
Lipsa laboratoarelor de referinţă 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Creşterea calităţii expertizelor şi 
constatărilor medico-legale 

A. Acţiuni curente: 
 Efectuarea expertizelor de identificare genetică, toxicologică, 
histopatologică în variantă expres, histochimică şi a laboratorului 
toxico-narcologic 

 

C. Acţiuni nou identificate: 
 Implementarea normelor salariale noi prevăzute de legislaţie 
pentru angajaţii din instituţiile finanţate de la bugetul de stat 

 
21 287,2 

 
 
 
 

1 788,3 

 
21 358,6 

 
 
 
 

4 167,7 

 
21 433,5 

 
 
 
 

8 429,5 

 Numărul 
expertizelor medico-
legale efectuate 

Total pe activitatea 5.3  23 075,5 25 526,3 29 863,0  
Total pe subprogram V  74 414,6 79 465,2 86 888,7  
 
Total pe program 

  
4 528 829,7  

 
4 995 593,6 

 
5 463 025,3 
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Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli  în cadrul sectorului "Ocrotirea Sănătăţii", pe anii 2010-2014 

 

Total cheltuieli publice                          
(mii lei) Prognoza  (mii lei) 

Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor din 

sector (%) Denumirea programului 
2010 

executat 
2011 

aprobat 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Subprogramul I. Elaborare a politicii şi management în sistemul ocrotirii 
sănătăţii 45,927.6 51,839.3 56,837.8 63,387.1 69,727.8 1.3 1.3 1.3 
Subprogramul II. Intervenţii prioritare în sănătatea publică 215,209.8 364,514.4 343,832.9 351,188.5 420,958.4 7.6 7.0 7.7 
Subprogramul III. Servicii medicale individuale 3,466,922.0 3,623,959.7 3,877,398.6 4,221,460.7 4,653,467.5 85.6 84.5 85.2 
Subprogramul IV. Dezvoltare a resurselor sistemului de sănătate 209,363.6 189,177.7 176,345.8 280,092.1 231,982.9 3.9 5.6 4.2 
Subprogramul V. Programe medicale speciale 59,091.2 65,765.0 74,414.6 79,465.2 86,888.7 1.6 1.6 1.6 
                  

Total pe program (sector) 3,996,514.2 4,295,256.1 4,528,829.7 4,995,593.6 5,463,025.3 100.0 100.0 100.0 
Finanţat de la:                 
Bugetul de stat total: 2,440,586.8 2,554,556.1 2,586,631.5 2,845,699.5 3,104,118.5 57.1 57.0 56.8 
inclusiv:                 
cheltuieli de bază 2,256,028.1 2,315,811.1 2,437,083.0 2,632,890.6 2,967,502.4 53.8 52.7 54.3 
dintre care, Transferuri de la bugetul de stat 1,926,400.0 1,984,288.9 2,045,211.7 2,187,011.7 2,413,211.7 45.2 43.8 44.2 
fonduri şi mijloace speciale 85,958.9 78,878.0 80,178.0 80,178.0 80,178.0 1.8 1.6 1.5 
proiecte investiţionale finanţate din surse externe 98,599.8 159,867.0 69,370.5 132,630.9 56,438.1 1.5 2.7 1.0 
Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 114,578.5 51,955.2 59,597.6 60,184.3 60,516.2 1.3 1.2 1.1 
Bugetul asigurărilor sociale de stat                 
Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 3,367,748.9 3,673,033.7 3,927,812.3 4,276,721.5 4,711,602.3 86.7 85.6 86.2 
                  

Total pe program (sector) 3,996,514.2 4,295,256.1 4,528,829.7 4,995,593.6 5,463,025.3 100.0 100.0 100.0 
 

Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale   – Soltan Viorel,  viceministru, Ministerul Sănătăţii 


