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Anexa 12. 

 
Strategia  

sectorială de cheltuieli in domeniul ocrotirii sănătății, 2013-2015 

 

1. Analiza sectorului şi tendinţele principale 

 

1.1 Prezentarea generală a sectorului 

Responsabilitatea elaborării politicilor publice de dezvoltare a sistemului de sănătate şi a Cadrului bugetar pe termen 
mediu, precum şi asigurarea realizării acestora îi revine Ministerului sănătăţii, care este organul central de specialitate al 
administraţiei publice în domeniul sănătăţii.  

Ministerul Sănătăţii are misiunea de a asigura accesul echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente, 
protecţia împotriva riscurilor financiare asociate cu serviciile de sănătate, îmbunătăţirea receptivităţii sistemului la 
necesităţile, preferinţele şi aşteptările populaţiei, precum şi susţinerea şi promovarea intervenţiilor de prevenţie, 
protecţie, promovare a sănătăţii şi prin oferirea posibilităţilor de alegere a unui mod de viaţă sănătos. 

În condiţiile unui sistem al sănătăţii ineficient, moştenit din perioada sovietică bazat în mare parte pe asistenţa medicală 
spitalicească şi a unei insuficienţe acute de resurse, eforturile şi reformele petrecute de Guvernul Republicii Moldova au 
fost îndreptate spre menţinerea şi îmbunătăţirea situaţiei din domeniul sănătăţii, fiind obţinute unele rezultate pozitive în 
ceia ce priveşte calitatea şi accesul la serviciile de sănătate. Începând cu anul 2004, odată cu implementarea sistemului 
de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, reformele propuse au inclus 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.  

1.2 Sursele de finanţare şi subprograme  

Subprogramele din sectorul sănătăţii sunt finanţate din următoarele surse principale: 

 Bugetul de Stat (BS); 
 Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM); 
 Bugetele autorităţilor administrativ teritoriale  
 Asistenţa financiară oficială din partea donatorilor.  

Ponderea principală din cuantumul resurselor financiare destinate sectorului sănătăţii în 2012 revine mijloacelor 
transferate de la bugetul de stat, care constituie 59%, urmată de primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în 
mărime procentuală şi cele în sumă fixă (40%). Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale contribuie cu 1% din 
resursele financiare din sector (Figura 1). 

Actualmente cheltuielile per capita în sănătate nu depăşesc 1279 lei, pe când în ţările învecinate acestea sunt de 2-3 ori 
mai mari, iar media în UE este de 20 ori mai mare. Cu toate acestea, sistemul sănătăţii din Republica Moldova trebuie 
să asigure servicii de calitate pentru toată populaţia şi să sporească echitatea în finanţarea serviciilor de sănătate. Pentru 
atingerea acestor obiective se necesită realizarea reformelor în mai multe domenii ale sistemul sănătăţii, care să 
contribuie la obţinerea unui statut înalt de sănătate a populaţiei şi a unui înalt grad de satisfacţie a populaţiei faţă de 
serviciile de sănătate.  

Ministerul Sănătăţii a identificat cinci subprograme de cheltuieli sectoriale. Cea mai mare parte (84.3%) a mijloacelor 
financiare planificate pentru 2012 revin subprogramului de servicii medicale individuale, urmat de subprogramul de 
intervenţii prioritare în sănătate publică cu 7,7% din mijloace. Alte subprograme consumă în comun 8% din bugetul 
sectorial aprobat. Subprogramele identificate  in cadrul sectorului şi sursele de finanţare sunt următoarele: 

 Elaborarea politicii şi managementul sistemului sănătăţii; 
 Intervenţii prioritare în sănătatea publică; 
 Servicii medicale individuale; 
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 Dezvoltarea resurselor sistemului de sănătate; 
 Programe medicale speciale. 

Figura 1.  Sursele de finanţare ale sectorului 
sănătăţii aprobate pentru 2011 

 

Figura 2.  Nivelul de finanţare a sectorului sănătăţii 
din bugetul public (mln. lei) şi ponderea din 
PIB şi BPN (2000-2011) 

În condiţiile crizei financiare curente şi a resurselor limitate, ponderea cheltuielilor publice pentru sistemul sănătăţii din 
bugetul public naţional a simţit o descreştere în ultimii doi ani . În acelaşi timp, Ministerul Sănătăţii a întreprins acţiuni 
concrete pentru menţinerea nivelului de finanţare în termeni reali a sectorului sănătăţii din fondurile publice (Figura 2). 
Ponderea bugetului sectorial din bugetul public naţional a crescut în ultimul deceniu de la 8.9% in 2000 la 13.2 aprobat 
pentru 2012.  Pe parcursul acestor ani cheltuielile publice pentru sistemul sănătăţii s-au majorat considerabil de la 517.4 
milioane lei în 2000, la 4.6 miliarde lei pentru 2012, iar ponderea acestora din PIB a crescut de la 3.2% la 5.0% pentru 
aceiaşi perioadă de timp. 

 

1.3 Performanţele sistemului sănătăţii 

Deşi au fost întreprinse un şir de reforme în sector pe parcursul ultimului deceniu, proporţia finanţării sistemului este 
sub nivelul anilor 90. De asemenea, principalii indicatori de sănătate a populaţiei sunt la un nivel mai scăzut în 
comparaţie cu anii `90 si sunt determinaţi de factori economici, sociali şi de mediu. 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. Se atestă o îmbunătăţire uşoară a situaţiei pentru ultimii 
ani prin stabilizarea mortalităţii infantile. Toate aceste tendinţe au fost posibile în mare parte datorită reformelor din 
sectorul sănătăţii şi a programelor naţionale în derulare. Mortalitatea infantilă este în continuă descreştere atingând cifra 
de 11.0 decese la 1000 copii născuţi vii în 2011, ţinta ODM pentru 2015 fiind 13.3 decese la 1000 copii născuţi vii. 
Totodată, tendinţa cu privire la mortalitatea maternă nu este la fel de pozitivă, fiind înregistrate 15,3 decese materne la 
100 mii copii născuţi vii în 2011, ţinta ODM pentru 2015 fiind 13.3. Aceste oscilaţii masive a mortalităţii materne se 
datorează numărului relativ mic de naşteri şi a cifrelor mici care contribuie la acest indicator. În Figura 3 este 
reprezentată evoluţia principalilor indicatori de sănătate în comparaţie cu valoarea lor de bază pentru anul 1991. 
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Figura 3. Indicatori de sănătate (1991-2011) 

 

Figura 4. Mortalitatea generală după cauzele principale de 
deces.

Cauzele principale ale mortalităţii rămân a fi bolile cardiovasculare şi neoplasmele maligne, urmate de maladiile 
digestive, traume şi otrăviri, şi maladiile aparatului respirator (Figura 4). 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 2011 numărul lucrătorilor medicali în sector a scăzut faţă de anul 2009 de la 10761 în a. 2009 la 10657 în a. 
2011, pentru medici şi de la 23141 în a. 2009 la 22855 în a. 2011 pentru lucrători medicali cu studii medii*. Totodată, 
gradul de asigurare cu lucrători medicali la 10000 locuitori se menţine puţin sub nivelul mediu european (29,9 medici la 
10000 locuitori în Republica Moldova faţă de 32,3/10000 în UE şi 64,2/10000 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 există o diferenţă 
accentuată - 5,2/10000 pentru RM faţă de 8,5/10000 pentru UE. Acest fapt poate servi drept unul din factorii care 
afectează accesul şi calitatea serviciilor medicale la nivel primar şi, ca urmare, 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 în comparaţie cu cel din municipii (29,0/10000).  

1.4 Problemele principale  

Problemele cheie cu care se confruntă sistemul sănătăţii sunt următoarele: 

 Acoperirea insuficientă a populaţiei cu sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală (AOAM); 
 Incidenţa înaltă a bolilor cronice nontransmisibile, creşterea incidenţei maladiilor mintale şi insuficienţa măsurilor 

de prevenire a acestora; 

 Situaţia nefavorabilă cu privire la maladiile infecţioase şi parazitare, incidenţa înaltă prin HIV, ITS, TB ş.a.;  
 Acces inechitabil la servicii de calitate în asistenţa medicală primară, secundară şi terţiară; 
 Eficienţă scăzută a prestatorilor de asistenţă medicală spitalicească şi dublarea serviciilor la nivel secundar şi terţiar; 
 Condiţii deplorabile a infrastructurii instituţiilor medicale şi echipament medical depăşit; 
 Mecanismele de plată  a prestatorilor de servicii medicale nu au la bază performanţa realizată de către aceştia; 
 Exodul specialiştilor şi distribuirea neuniformă a cadrelor medicale. 

1.5 Priorităţi şi obiective 

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

                                                
* Fără instituţiile departamentale 
† Instituţiile republicane şi departamentale nu sunt luate în calcul.  
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Regionalizarea asistenţei medicale specializate şi înalt specializate, instituirea sistemului de management administrativ 
comun al instituţiilor spitaliceşti monoprofil, descentralizarea asistenţei medicale primare şi implementarea sistemului 
de management al calităţii în toate instituţiile medico-sanitare.  

Reorientarea contribuţiilor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală din partea Statului către păturile 
sărace a populaţiei, pentru asigurarea utilizării mai eficiente a fondurilor pentru sănătate şi transferul la un sistem 
veritabil de asigurări sociale de sănătate  

O altă prioritate constă în îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile de sănătate şi asigurarea protecţiei 
împotriva riscurilor financiare asociate cu serviciile de sănătate, prin: 

 Sporirea ponderii populaţiei contributive prin introducerea evaluării veniturilor ca o precondiţie pentru 
subvenţionarea în volum deplin a contribuţiilor/ primelor de asigurare medicală prin: 

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 cuprindere a populaţiei în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. 
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2. Structura instituţională a sectorului sănătăţii 

Ministerul Sănătăţii  (MS) 

Asociaţia Curativă 
Sanatorială şi de 
Recuperare a 
Cancelariei de Stat 

Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină 
(CNAM) 

Unităţi 
Administrativ – 
Teritoriale 

Donatori 

Ministerul Sănătăţii este organul central de specialitate al administraţiei 
publice în domeniul sănătăţii, responsabil de elaborarea politicilor 
publice şi a strategiilor în domeniul sănătăţii. 

Finanţarea activităţii Ministerului se efectuează din contul bugetului de 
stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

În activitatea sa Ministerul se călăuzeşte de Constituţia Republicii 
Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului precum şi 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
structurii şi efectivului limită ale aparatului central al acestuia (Hotărîrea 
Guvernului nr. 397 din 31.05.2011) 

 

Asociaţia este o instituţie 
publică, fondată şi 
subordonată Cancelariei 
de Stat, succesor de 
drepturi al Asociaţiei 
Curativ - Sanatoriale şi de 
Recuperare a Ministerului 
Sănătăţii.  

Asociaţia are drept scop 
eficientizarea procesului 
de coordonare a activităţii 
curativ-profilactice şi 
administrative a 
instituţiilor Asociaţiei, 
inclusiv a celor amplasate 
pe teritoriul Ucrainei.  

În activitatea curativ-
profilactică se călăuzeşte 
de actele normative ale 
Ministerului Sănătăţii.  

Instituţiile Asociaţiei pot 
servi, în modul stabilit, 
drept bază clinică. 
(Hotărîrea Guvernului 
927/31.12.2009 “Cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului 
Asociaţiei Curativ-
Sanatoriale şi de 
Recuperare a Cancelariei 
de Stat”. 

CNAM este o organizaţie 
de stat autonomă de nivel 
naţional, care dispune de 
personalitate juridică şi 
desfăşoară activităţi 
nonprofit în domeniul 
asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală, 
fondată prin Hotărârea 
Guvernului Republicii 
Moldova nr. 950 din 7 
septembrie 2001 în 
scopul implementării 
Legii cu privire la 
asigurarea obligatorie de 
asistenţă medicală 
nr.1585-XIII din 27 
februarie 1998. 

Structura teritorială 
de asistenţă medicală 
se constituie de 
Administraţia Publică 
Locală (APL) în 
coordonare cu MS. 
Activitatea 
Instituţiilor Medico-
sanitare Publice 
(IMSP) este 
subordonată în plan 
administrativ – 
Consiliului 
raional/municipal, iar 
în plan metodologic – 
MS. 

Principalii donatori 
externi care oferă suport 
financiar pentru proiecte 
din domeniul sănătăţii 
sunt: Uniunea Europeană, 

Organizaţia Mondială a 
sănătăţii,  

Banca Mondială,  

Fondul Naţiunilor Unite 
Pentru Copii, 

Fondul Naţiunilor Unite 
Pentru Populaţie, 

Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, 

Fondul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare , 

Agenţia Elveţiană pentru 
dezvoltare şi cooperare, 

Alianţa Globală pentru 
vaccinuri şi imunizări,  

Programul Naţiunilor 
Unite pentru HIV/SIDA, 

Corporaţia Financiară 
Internaţională.  
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Instituţii subordonate 
Instituţiile finanţate de la bugetul de stat  
 Centrul Naţional de Sănătate Publică 
 Centrul de sănătate publică, mun. Chişinău 
 Centrul de sănătate publică, mun. Bălţi 
 Centrele raionale de sănătate publică (34) 
 Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă, 

mun. Chişinău 
 Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii, mun. Bălţi 
 Centrul de recuperare pentru copii "Ceadâr-Lunga" 
 Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii "Corneşti" 
 Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii "Târnova" 
 Centrul de reabilitare pentru copii "Sergheevka", or. Sergheevka, 

Ucraina 
 Centrul Naţional de Management în Sănătate 
 Centrul Naţional de Medicină Sportivă "Atletmed" 
 Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui 
 Centrul Regional de Transfuzie a Sângelui, mun. Bălţi 
 Centrul Regional de Transfuzie a Sângelui, or. Cahul  
 Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală 
 Agenţia Medicamentului 
 Centrul republican de reabilitare pentru copii 
 Agenţia de Transplant 
 

Instituţiile cu autofinanţare, nonprofit 

 Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 

 Clinica universitară stomatologică a Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 

 Centrul Naţional Ştiinţifico-practic de Medicină Urgentă 
 Centrul Republican de Diagnosticare Medicală 
 Centrul Republican HIV/SIDA şi dermatovenerologie  
 Dispensarul Republican de Narcologie 
 Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 
 Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" 
 Institutul de Cardiologie 
 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii 

Mamei şi Copilului 

 În ianuarie 2011 a fost 
transmis din subordinea 
Ministerului Sănătăţii în 
subordinea Cancelariei de 
Stat Asociaţia Curativ-
Sanatorială şi de 
Recuperare, inclusiv:  

 Direcţia Asociaţiei 
Curativ-Sanatoriale şi de 
Recuperare;  

 Centrul de Igienă şi 
Epidemiologie al 
Asociaţiei Curativ-
Sanatoriale şi de 
Recuperare;  

 Baza auto a Asociaţiei 
Curativ-Sanatoriale şi de 
Recuperare;  

 
Instituţiile cu 
autofinanţare, nonprofit 

 Instituţia medico-sanitară 
publică Spitalul 
Republican al Asociaţiei 
Curativ-Sanatoriale şi de 
Recuperare;  

 Instituţia medico-sanitară 
publică Policlinica 
Asociaţiei Curativ-
Sanatoriale şi de 
Recuperare;  

 Întreprinderea de Stat 
“Medisan” a Asociaţiei 
Curativ-Sanatoriale şi de 
Recuperare cu 
întreprinderile sale 
afiliate:  

 Sanatoriul “Moldova” 
(Truscaveţ);  

CNAM are 12 agenţii 
teritoriale: 

1. Agenţia Teritorială 
Chişinău  

2. Agenţia Teritorială 
Bălţi  

3. Agenţia Teritorială 
Edineţ  

4. Agenţia Teritorială 
Hâncești  

5. Agenţia Teritorială 
Orhei  

6. Agenţia Teritorială 
Soroca  

7. Agenţia Teritorială 
Căuşeni  

8. Agenţia Teritorială 
Ungheni  

9. Agenţia Teritorială 
Cahul 

10. Agenţia Teritorială 
Taraclia  

11. Agenţia teritorială 
Comrat 

12. Agenţia teritorială 
Bender 

Agenţiile teritoriale au 
statut de filială şi 
reprezintă CNAM în 
limitele împuternicirilor 
ce le revin şi îşi 
desfăşoară activitatea cu 
respectarea principiului 
teritorial. Fondarea, 
reorganizarea sau 
lichidarea agenţiilor 
teritoriale sunt 
competenţe ale CNAM. 

 Direcţia Sănătăţii a 
Consiliului municipal 
Chişinău; 

 Secţia Sănătate a 
Primăriei 
municipiului Bălţi; 

 Direcţia Sănătăţii a 
UTA Găgăuzia; 

 IMSP spitalele 
raionale; 

 IMSP Centrele 
Medicilor de Familie;

 IMSP Centrele de 
Sănătate. 

 

 Instituţia Publică 
„Unitatea de 
Coordonare, 
Implementare şi 
Monitorizare a 
Proiectului de 
Restructurare a 
Sistemului Sănătăţii” 
(UCIMP RSS) este o 
organizaţie autonomă, 
necomercială şi 
nonprofit, la 
autogestiune, care îşi 
desfăşoară activitatea în 
conformitate cu 
legislaţia naţionala în 
vigoare şi procedurile 
finanţatorului extern. 
UCIMP RSS s-a 
înfiinţat în baza 
Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova nr. 
391 din 19 aprilie 2000. 
Scopul organizaţiei este 
de a asigura realizarea 
eficientă a proiectelor în 
domeniul sistemului 
sănătăţii, finanţate de 
către donatorii externi, 
prin coordonarea, 
implementarea şi 
monitorizarea 
activităţilor în 
conformitate cu 
prevederile acordurilor 
de finanţare.  
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 Institutul Oncologic 
 Policlinica Stomatologică Republicană 
 Spitalul Clinic Republican 
 Spitalul Clinic de Psihiatrie 
 Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie 
 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă" 
 Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii 
 Spitalul Clinic Republican pentru Copii "Emilian Coţaga" 
 Spitalul de Psihiatrie, mun. Bălţi 
 Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Centru" 
 Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Nord" 
 Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Sud" 
 Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "UTA Găgăuzia" 

 Sanatoriul “Sănătate” 
(Sergheevca).  

(Hotărîrile Guvernului 
674/11.11.2009 “Cu 
privire la Asociaţia 
Curativ-Sanatorială şi de 
Recuperare” 

Comisii, consilii şi comitete de sector 

 Comisia guvernamentală pentru coordonarea tarifelor la serviciile medico-sanitare 
 Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Ministerului Sănătăţii 
 Comisia specializata pentru ajutoare umanitare a Ministerului Sănătăţii 
 Comisiile republicane Ştiinţifico-metodice de profil 
 Comisia Consultativă Republicană 
 Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi TB 
 Consiliului interdepartamental pentru coordonarea Programului de asistenţă tehnică a reformelor din sistemul ocrotirii sănătăţii 
 Consiliul sectorial de sănătate în domeniul Asistenţei Externe 
 Consiliul naţional de evaluare şi acreditare în sănătate 
 Consiliul colegial al Ministerului Sănătăţii 
 Consiliul de experţi al Ministerului Sănătăţi 
 Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor 
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3. Analiza programelor de cheltuieli pentru sectorul ocrotirea sănătăţii 

Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

Subprogramul I. „Elaborarea politicii şi managementul sistemului sănătăţii” cuprinde 3 domenii: 
1.1 „Dirijarea sistemului de sănătate”; 
1.2 „Administrarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”;  
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 împotriva riscurilor financiare asociate cu serviciile de sănătate. 
Domeniul 1.1 „Dirijarea sistemului de sănătate” include elaborarea politicilor în domeniul sănătăţii, monitorizarea implementării, evaluarea acestora şi asigurarea planificării strategice în 
sistemul sănătăţii. Activităţile din acest domeniu sunt realizate de către aparatul central al Ministerului Sănătăţii.  

Scopul principal al acestui domeniu este menţinerea şi fortificarea capacităţilor Ministerului Sănătăţii în planificarea strategică a sistemului de sănătate care include toate organizaţiile, instituţiile 
şi resursele, scopul final al cărora este să îmbunătăţească, menţină şi să restabilească sănătate a populaţiei 
A. Probleme cheie: 
 Prezenţa lacunelor în cadrul normativ 

privind organizarea şi reglementarea 
sistemului sănătăţii  şi sănătăţii publice 

 Eficienţă alocativă şi tehnică scăzută a 
resurselor disponibile pentru finanţarea 
sistemului de sănătate 

 Insuficienţa capacităţilor aparatului central 
în domeniul e-guvernării şi e-sănătăţii (doar 
5 persoane din cadrul Aparatului Central al 
MS instruite pînă la finele I trimestru 2012) 

 Finanţarea prestatorilor de servicii de 
sănătate nu se face în baza performanţei 
realizate 

 Acces limitat a publicului larg la informaţii 
privind analiza sectorului sănătăţii 

 Constrângeri de finanţare a sectorului 
spitalicesc din fonduri publice 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Sporirea echităţii în finanţarea serviciilor de 
sănătate 

 60% din angajaţii MS instruiţi în domeniul 
e-guvernării şi e-sănătăţii către finele 2013 

 Criterii de performanţă şi remunerare a 
muncii pentru lucrătorii medicali din sistem 
implementate către finele 2013 

A. Acţiuni curente: 

1. Elaborarea şi îmbunătăţirea cadrului normativ privind 
organizarea şi reglementarea sistemului şi a serviciilor de sănătate 
şi a sănătăţii publice, inclusiv în corespundere cu legislaţia 
comunitară şi recomandările OMS. (Programul de activitate al Guvernului 
„Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 HP 
nr. 6 din 14.01.2011; Foia de parcurs „Accelerarea reformelor: abordarea 
necesităţilor din domeniul sănătăţii prin politici investiţionale”, ordinul MS nr.192 
din 01.03.2012) 

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

C. Acţiuni nou identificate: 

2. Realizarea planului de acţiuni pentru instruirea funcţionarilor 
publici din MS în domeniul e-guvernare şi e-sănătate (Programul de 
activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 
pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

3.Elaborarea şi implementarea aplicării criteriilor de performanţă 
pentru remunerarea muncii lucrătorilor medicali din sistem 
(Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

4. Implementarea strategiei de comunicare a MS îmbunătăţirea şi 
completarea paginii web a MS cu compartimente suplimentare  

5. Elaborarea şi implementarea mecanismelor de subvenţionare a 
contribuţiilor la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală în baza pragului absolut al sărăciei 

 
9 063,5 

(BS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9239,2 

(BS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10127,0 

(BS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Ponderea actelor 
normative elaborate 
conform planului de 
activitate a MS  

2.1. Ponderea 
funcţionarilor publici din 
MS instruit în domeniul 
e-guvernări 

3.1. Criterii de 
performanţă pentru 
remunerarea muncii 
angajaţilor elaborate şi 
implementate 

4.1.Numărul 
compartimentelor noi 

4.2. Numărul de vizitatori  

5.1.Mecanism elaborat şi 
aprobat. 

6. 1.Cadrul legislativ 
privind co-finanţarea 
elaborat 

7.1. Numărul PPP iniţiate 
şi implementate 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

 Pagina web a MS îmbunătăţită către finele 
2013 

 Atragerea investiţiilor private în sănătate în 
finanţarea sistemului de sănătate prin 
dezvoltarea parteneriatului public-privat 

6. Elaborarea şi implementarea cadrului legislativ privind co-
finanţarea în cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală  

7. Iniţierea şi dezvoltarea proiectelor de PPP în domeniile prioritare 
identificate (servicii de radioterapie, servicii de dializă, servicii de 
reabilitare neurologică acută) (Foaia de parcurs „Accelerarea reformelor: 
abordarea necesităţilor din domeniul sănătăţii prin politici investiţionale” ordinul 
MS nr.192 din 01.03. 2012) 

Total pe domeniul 1.1  9 063,5 9239,2 10127,0  
Domeniul 1.2 „Administrarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” include implementarea politicilor în domeniul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, 
contractării prestatorilor de servicii, planificării cheltuielilor. Activităţile din acest domeniu sunt realizate de către CNAM. 
Scopul principal al acestui domeniu este protecţia populaţiei împotriva riscului financiar asociat cu serviciile de sănătate şi asigurarea accesului populaţiei la serviciile de sănătate de calitatea şi 
volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 
A. Probleme cheie: 
 Acoperirea insuficientă a populaţiei cu 

asigurări obligatorii de asistenţă medicală. 
Ponderea populaţiei acoperite constituie 
80,6% 

 Utilizarea resurselor pentru sănătate nu a 
atins eficienţă maximă, pentru că procurarea 
serviciilor nu se face în baza performanţei 
realizate de instituţiile medico-sanitare 
contractate de CNAM 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Ponderea populaţiei contributive la FAOAM 
sporită până la 83% în 2013, 84% în 2014 şi 
85% către finele anului 2015 

 Instituţiile medico-sanitare sunt contractate 
de către CNAM în baza indicatorilor de 
calitate şi performanţă 

A. Acţiuni curente: 

1. Gestionarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală  

2. Monitorizarea contractelor încheiate cu instituţiile medicale 
privind volumul şi calitatea serviciilor  

3. Organizarea campaniilor de informare a populaţiei din grupurile 
ţintă despre necesitatea şi obligativitatea deţinerii poliţei de 
asigurare medicală (Programul de activitate al Guvernului „Integrare 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 
14.01.2011) 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 

4. Încorporarea seturilor standarde de indicatori de 
calitate/performanţă în contractele cu prestatorii şi asigurarea 
legăturii dintre rezultate şi plăţile stimulatorii 

5. Asigurarea implementării mecanismului de contractare a 
prestatorilor de servicii în funcţie de rezultatele acreditării 
instituţiilor medico sanitare prestatoare 
C. Acţiuni nou identificate: 
6. Sporirea ponderii populaţiei contributive prin elaborarea şi 
introducerea mecanismului evaluării veniturilor pînă în anul 2015   

 
49515,0 
(FAOAM) 

 
54754,2 
(FAOAM) 

 

 
60117,8 

(FAOAM) 

1.1. Ponderea bugetului 
executat de către CNAM 
faţă de cel aprobat 

2.1. Numărul 
contractelor monitorizate  

3.1. Numărul 
campaniilor de informare 
organizate. 

4.1 Ponderea 
contractelor bazate pe 
performanţă în numărul 
total de contracte 
încheiate cu prestatorii 
de servicii. 

5.1. Ponderea 
prestatorilor de servicii 
medicale acreditaţi în 
numărul total de 
contracte. 

6.1 Ponderea populaţiei 
contributive 

Total pe domeniul 1.2  49515,0 54754,2 60117,8  



10 

 

Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

Domeniul 1.3 „Monitorizarea, evaluarea sistemului de sănătate”: include colectarea datelor, analiza, monitorizarea şi evaluarea proceselor demografice, morbidităţii, mortalităţii, 
determinantelor sănătăţii activităţii instituţiilor medicale şi utilizării resurselor din domeniul sănătăţii, precum şi asigurarea calităţii datelor şi utilizarea acestora în elaborarea şi implementarea 
politicilor, precum şi implementarea eficientă, raţională şi uniformă a politicilor în domeniul managementului serviciilor de sănătate. Activităţile din acest domeniu sunt realizate de către Centrul 
Naţional de Management în Sănătate şi direcţiile de sănătate. 
Scopul principal al domeniului 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 
 Necorespunderea seturilor de date colectate 

cu cerinţele de raportare a organismelor 
internaţionale 

 Capacitate analitică redusă de evaluare, 
monitorizare şi raportare a performanţei 
sistemului de sănătate 

 Insuficienţă de specialişti calificaţi pentru 
monitorizarea sistemului de finanţare prin 
DRG 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Sistem informaţional de colectare şi 
monitorizare a indicatorilor din domeniul 
sănătăţii este îmbunătăţit către finele 2015 

 Capacităţi de analiză şi planificare a 
resurselor umane din sistemul sănătăţii 
fortificate   

 Capacitatea autorităţilor sanitare de analiză 
şi evaluare a sistemului de sănătate este 
fortificat, inclusiv pentru asigurarea 
controlului eficient a calităţii codificării 
datelor clinice, analiza şi procesarea 
informaţiei 

A. Acţiuni curente: 

1. Colectarea datelor în baza formularelor statistice, analiza şi 
elaborarea anuarului statistic  

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

C. Acţiuni nou identificate: 

2. Implementarea sistemelor informaţionale în asistenţa medicală 
primară, spitalicească şi specializată (Programul de activitate al 
Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-
2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

3. Gestionarea bazei de date a resurselor umane din sistemul 
sănătăţii (Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

4. Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de control al 
calităţii datelor furnizate (Programul de activitate al Guvernului „Integrare 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 
14.01.2011) 

5. Consolidarea capacităţilor secţiei responsabile pentru sistemul de 
finanţare a spitalelor prin DRG din cadrul CNMS (Programul de 
activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 
pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

 
50519,2 

(6257,3 
BS+44261,9 

BUAT) 
 
 
 
 
 

Surse externe 
 
 
 

Surse externe 
 
 
 

Surse externe 
 
 
 

69,0 
(BS) 

 

 
52836,2 

(6833,4 
BS+46002,8 

BUAT) 
 
 
 
 
 

Surse externe 
 
 
 

Surse externe 
 
 
 

Surse externe 
 
 
 

69,0 
(BS) 

 

 
56286,4 

(7518,5 
BS+48767,9 

BUAT) 
 
 
 
 
 

Surse externe 
 
 
 

Surse externe 
 
 
 

Surse externe 
 
 
 

87,8 
(BS) 

 

1.1. Numărul de rapoarte 
elaborate anual  

2.1. Număr soft-uri şi 
baze de date elaborate şi 
menţinute. 

3.1. Baza de date a 
resurselor umane 
funcţională. 

4.1.Mecanism de control 
al calităţii datelor creat 
pînă la finele anului 2013 

5.1.Ponderea personalului 
instruit din numărul total 
de personal care necesită 
instruire. 

Total pe domeniul 1.3  50588,2 52905,2 56374,2  

Total pe subprogram I  109166,7 116898,6 126619,0  
Subprogramul II. „Intervenţii prioritare în sănătatea publică” include 2 domenii:  

2.1 „Supravegherea de stat a sănătăţii publice”; şi 
2.2 „Controlul bolilor transmisibile, nontransmisibile şi protecţia sănătăţii”. 

Acest subprogram include acţiuni de prevenire şi control al bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice. 

Scopul subprogramului: Îmbunătăţirea sănătăţii publice. 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

Domeniul 2.1 „Supravegherea de stat a sănătăţii publice” include acţiuni de prevenire (profilaxie), depistare şi reprimare a încălcărilor actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul 
supravegherii de stat a sănătăţii publice, şi este implementat de către Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice. 

Scopul principal al acestui domeniu este îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin prevenirea şi diagnosticarea îmbolnăvirilor, diminuarea morbidităţii, eradicarea unor boli şi de pregătirea sistemului 
sănătăţii către eventuale urgenţe în sănătatea publică. 

A. Probleme cheie: 

 Funcţionalitate scăzută a Serviciului de Stat 
de Supraveghere a Sănătăţii Publice  

 Servicii de laborator al SSSSP neajustate la 
standardele europene 

 40% a unităţilor de transport din cadrul  
CSP teritoriale uzate  

 65% din utilaj de laborator deţin o vechime 
de 15-20 ani 

 Baza tehnico-materială depăşită în 81% 
(edificii ce au nevoie de reparaţii capitale) 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Serviciul de Stat de Supraveghere a 
Sănătăţii Publice reorganizat către 2015 în 
conformitate cu cadrul legislativ în domeniu 

 Baza tehnico-materială a Serviciului de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice 
fortificată la cca 30% către finele anului 
2013  

A. Acţiuni curente: 

1. Asigurarea funcţionalităţii Serviciului de Supraveghere de Stat 
Sănătăţii Publice la nivelul cerinţelor Legii nr. 10 din 03.02.2009 
privind supravegherea de stat a sănătăţii publice 

2. Dotarea şi modernizarea Serviciului de Stat de Supraveghere a 
Sănătăţii Publice HG: 165 din 17.03.2011 cu privire la aprobarea Programului 
de Stat privind dezvoltarea şi dotarea tehnico-materială a SSSSP pentru anii 2011-
2016): 

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

C. Acţiuni nou identificate: 

3. Regionalizarea serviciilor de sănătate publică (Foaia de parcurs 
„Accelerarea reformelor: abordarea necesităţilor din domeniul sănătăţii prin 
politici investiţionale” ordinul MS nr.192 din 01.03.2012) 

 
 

174018,6 
 (BS) 

 
 

16000,0 
(BS) 

 

 
 

188638,3 
(BS) 

 
 

46593,0 
(BS) 

 
 

 
 

206422,8 
(BS) 

 
 

41866,6 
(BS) 

 
 

1.1. Numărul rapoartelor 
şi a notelor informative 
elaborate 
1.2. Rata întreprinderilor 
supravegheate din 
numărul total al 
întreprinderilor 
planificate pentru 
supraveghere  
2.1 Ponderea CSP dotate 
cu echipament de 
laborator 
2.2 Ponderea CSP 
renovate  
2.3 Ponderea CSP 
asigurate cu transport 
3.1 Servicii de sănătate 
publică regionalizate  

Total pe domeniul 2.1  190018,6 235231,3 248289,4  

Domeniul 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 acestui domeniu este îmbunătăţirea sănătăţii publice prin asigurarea realizării programelor naţionale în sănătate. 

A. Probleme cheie: 

 Morbiditatea înaltă prin TB, HIV, ITS, ş.a. 
boli transmisibile  

 Povara înaltă a maladiilor nontransmisibile 
asupra sistemului sănătăţii şi a populaţiei 

 Dependenţa implementări programelor 
naţionale de control al maladiilor 

A. Acţiuni curente: 

1. Realizarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2011-
2015 (HG din 2010) 

2. Realizarea Programului Naţional de control şi profilaxie a TB 
pentru anii 2011-2015 cu continuarea implementării Strategiilor 
OMS  

 
 

15609,8 
(BS) 

 
49537,5 
(7951,5 

BS+41586,0 FG) 
 

 

19529,3 
(BS) 

 
65107,3 
(32977,6 

BS+32129,7 FG) 
 

 

23123,2 
(BS) 

 
46521,5 
(24257,7 

BS+22263,8 
FG) 

1.1. Cuprinderea 
populaţiei ţintă cu 
vaccinări 95%. 
2.1. Incidenţa globală a 
TB. 
2.2. Mortalitatea prin TB. 
2.3. Rata succesului 
tratamentului. 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

transmisibile şi non-transmisibile de sursele 
financiare externe 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Majorarea finanţării din partea bugetului de 
stat a Programului Naţional de Profilaxie şi 
Control al infecţiei HIV/SIDA/ITS, TB, a 
Programului Naţional de Imunizări cu 20% 
anual pentru fiecare program 

 Reducerea incidenţei prin HIV/SIDA până 
la 20 la 100.000 populaţie către finele anului 
2015 

 Reducerea incidenţei globale prin TB până 
la 96 la 100.000 populaţie către finele anului 
2015 

 Reducerea mortalităţii prin boli 
nontransmisibile (cardiovasculare, digestive, 
respiratorii, cancer, etc.) cu 8% până la 
finele anului 2015, comparativ cu statistice 
din 2011 

3. Realizarea Programului Naţional de control şi profilaxie a 
infecţiei HIV/SIDA/ITS pe anii 2011-2015 prin promovarea 
accesului universal la prevenirea HIV şi ITS, tratament şi îngrijiri  

4. Realizarea măsurilor de combatere şi profilaxie a holerei şi altor 
BDA pe anii 2012-2016 

5. Realizarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor 
virale pentru anii 2012-2016 (HG nr. 90 din 13.02.2012 ) 

6. Realizarea Programului Naţional de profilaxie şi combatere a 
diabetului zaharat pentru anii 2011-2015 (HG nr. 549 din 21.07.201 ) 

7. Monitorizarea realizării Programului Naţional privind eradicarea 
tulburărilor prin deficit iod (HG nr. 596 din 03.08.2011 ) 

8. Realizarea Programului Naţional de promovare a modului 
sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015 (HG din 2007) 

9. Realizarea Programului Naţional de sănătate mintală (HG din 2007) 

10. Realizarea Programului Naţional privind securitatea 
transfuzională şi auto-asigurarea cu preparate sanguine (HG. nr. 134 
din 27.02.2012) 

 

11. Realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire şi 
efectuarea screeningu-lui privind unele maladii importante pentru 
societate 

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

12. Elaborarea programelor de prevenire a HIV/SIDA în grupurile 
de populaţie expuse la risc  

13. Elaborarea şi realizarea Programului Naţional de control al 
cancerului pe anii 2013 – 2017 

14. Monitorizarea realizării Programului de reducere a afecţiunilor 
determinate de deficienţă de fier şi acid folic până în anul 2017 

15. Monitorizarea realizării Programului Naţional privind reducerea 
consumului de alcool pentru anii 2012-2020 

31839,0 
(1371,9 

BS+30467,1 FG) 
 

710,0 
(BS) 

 
3121,5 

(BS) 
 

40000,0 
(BS) 

 
 
 

3700,0 
(FAOAM) 

 
3636,5 

(BS) 
 

52196,7 
(48215,5  BS+       

3 981,2 SE) 
 

37081,7 
(FAOAM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13574,0 
(BS) 

 
 
 
 
 

62613,1 
(48232,7 

BS+14380,4 FG) 
 

894,0 
(BS) 

 
3271,3 

(BS) 
 

41922,6 
(BS) 

 
 
 

3800,0 
(FAOAM) 

 
3811,0 

(BS) 
 

50166,1 
(BS) 

 
41296,9 
(FAOAM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18394,1 
(BS) 

 
 
 
 
 

55002,0 
(BS) 

 
 

930,0 
(BS) 

 
3354,7 

(BS) 
 

42991,6 
(BS) 

 
 
 

3900,0 
(FAOAM) 

 
3949,4 

(BS) 
 

57765,7 
(BS) 

 
45614,5 
(FAOAM) 

 

 
 
 
 
 
 
 

18863,3 
(BS) 

 
 
 
 
 

3.1 Incidenţa HIV/SIDA.  
4. Incidenţa prin BDA 
5.1. Ponderea  
persoanelor din grupurile 
de risc care au beneficiat 
de vaccin (hepatita). 
5.2 Ponderea persoanelor 
care au beneficiat de 
tratament antiviral. 
6.1. Acoperirea cu 
tratament. antidiabetic a 
maturilor cu 50% şi 
copiilor 100%. 
7.1. Ponderea 
gospodăriilor ce 
utilizează sarea iodată. 
8.1. Numărul de campanii 
de informare. 
8.2. Numărul de materiale 
informaţionale elaborate. 
9.1. Numărul de centre 
comunitare de sănătate 
mintală instituite. 
10.1. Numărul de donaţii 
voluntare de sânge. 
10.2. Gradul de asigurare 
cu produse de sânge. 
12.1. Numărul de 
persoane implicate în 
programele de prevenire a 
HIV/SIDA în grupurile 
de populaţie expuse la 
risc. 
13.1. Program naţional de 
control al cancerului 
elaborat şi implementat. 
14.1. Incidenţa 
malformaţiilor 
congenitale. 
15.1. Incidenţa 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

16. Monitorizarea realizării Programului Naţional privind controlul 
tutunului pentru anii 2012-2020 (HG nr.100 din 16.02.2012) 

17. Elaborarea şi realizarea Programului Naţional de transplant  

 
 
 
 

7751,4 (BS) 

 
 
 

8109,6 (BS) 

 
 
 
 

8496,8 (BS) 

alcoolismului cronic şi 
psihozelor alcoolice. 
16.1. Ponderea 
fumătorilor în diferite 
contingente de populaţie 
17.1. Program Naţional 
de transplant elaborat si 
implementat  

Total pe domeniul 2.2  258758,1 318915,3 310512,7  

Total pe subprogram II  448776,7 554146,6 558802,1  
Subprogramul III. „Servicii medicale individuale” include 7 domenii:  

3.1 Asistenţa medicală urgentă prespitalicească; 
3.2 Asistenţa medicală primară; 
3.3 Asistenţa medicală specializată de ambulatoriu; 
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; 
3.8 Sănătatea mamei, copilului şi tinerilor. 

Scopul subprogramului: Sporirea echităţii în distribuirea şi utilizarea de către populaţie a serviciilor medicale de calitate. 

Domeniul 3.1 „Asistenţa medicală urgentă prespitalicească” se realizează de către staţiile de asistenţă medicală urgentă. 

Scopul principal al acestui domeniu este asigurarea accesului la asistenţa medicală urgentă prespitalicească de calitate. 

A. Probleme cheie: 

 Capacităţi şi operativitate de intervenţie a 
serviciului AMU scăzute  

 Acces redus la serviciile de urgenţă de înaltă 
calificare în localităţile rurale influenţate de 
asigurarea insuficientă cu medici de urgenţă 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Reducerea către anul 2015 a ratei 
mortalităţii populaţiei deservite la etapa 
prespitalicească cu 5% faţă de anul 2011 

   

 Asigurarea către 2014 a populaţiei cu 0.8 

A. Acţiuni curente: 

1. Prestarea asistenţei medicale urgente prespitaliceşti de calitate în 
conformitate cu prevederile Programului naţional de dezvoltare a 
Asistenţei Medicale de Urgenţă pentru a. 2011-2015 (HG nr. 945 din 
13.12.2011) 

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

C. Acţiuni nou identificate: 
2. Revizuirea structurii şi instituirea departamentelor de medicină 
urgentă/unităţilor primire urgenţe-specializate/ unităţi primire 
urgenţe (HG nr. 945 din 13.12.2011) 
3. Crearea Centrului naţional consultativ la distanţă în cadrul 
Centrului Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Urgentă HG nr. 
945 din 13.12.2011) 

 
 

392513,4 
(FAOAM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 931,3 
(FAOAM) 

 

 
 

431735,7 
(FAOAM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 931,3 
(FAOAM) 

 

 
 

478979,0 
(FAOAM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Numărul de echipe 
de AMU la 10 mii 
locuitori 
1.2 Letalitatea în prezenţa 
echipelor de urgenţă din 
numărul total de pacienţi 
deserviţi. 
2.1. Numărul de 
departamente de 
medicină urgentă/unităţi 
primire urgenţe-
specializate/ unităţi 
primire urgenţe create 
3.1. Centrul naţional 
consultativ creat, către 
anul 2015 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

echipe de asistenţă medicală de urgenţă la 
10000 locuitori 

 

4. Dotarea echipelor AMU cu tehnologii telemedicale către anul 
2015(HG nr. 945 din 13.12.2011) 

Surse externe Surse externe Surse externe 4. Numărul de echipe 
AMU dotate cu 
tehnologii telemedicale 

Total pe domeniul 3.1  399444,7 438667,0 478979,0  

Domeniul 3.2 „Asistenţa medicală primară” include prestarea serviciilor medicale de către instituţiile medico-sanitare în baza principiului medicinii de familie. 

Scopul principal al domeniului este îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin asigurarea accesului la asistenţă medicală primară de calitate. 

A. Probleme cheie: 

 Cuprinderea neechitabilă a întregii ţări cu 
servicii de asistenţă medicală primară de 
calitate 

 Asigurarea neuniformă a regiunilor rurale 
cu medici de familie. (numărul medicilor de 
familie la nivel naţional s-a micşorat de la 
2096 în 2004 până la 1853 în 2011  

 Motivare joasă a prestatorilor de servicii la 
nivelul AMP  

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Toate centrele de sănătate din mediul rural 
vor deveni autonome către finele anului 
2014 

 Promovarea politicilor orientate spre 
stoparea exodului de cadre din sistemul de 
sănătate 

A. Acţiuni curente: 

1. Prestarea asistenţei medicale primare, cu accent prioritar pe 
prevenirea maladiilor (Programul de activitate al Guvernului „Integrare 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 2011-2014 (HP nr. 
6 din 14.01.2011) 

2. Contractarea directă de către CNAM a centrelor de sănătate 
(Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

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

C. Acţiuni nou identificate: 

3. Modificarea structurii asistenţei medicale primare şi optimizarea 
normativelor de state către anul 2013 (Programul de activitate al 
Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-
2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

 
 

1167159,5 
(FAOAM) 

 
 
 
 
 

 
 

1289919,4 
(FAOAM) 

 
 
 
 

 
 

1415542,8 
(FAOAM) 

 
 
 
 

1.1. Numărul mediu de 
vizite la medicul de 
familie către 2015 va 
constitui 3,2 la 1 locuitor  
1.2. Ponderea vizitelor cu 
scop profilactic la 
medicul de familie 
2.1. Numărul/ ponderea 
centrelor de sănătate 
autonome 
3.1. Numărul medicilor 
de familie la 100 mii 
locuitori urmare 
modificării structurii 
asistenţei medicale 
primare 

 

Total pe domeniu 3.2  1167159,5 1289919,4 1415542,8  

Domeniul 3.3 „Asistenţa medicală specializată de ambulatoriu” se realizează de către instituţiile medico-sanitare care prestează asistenţă medicală specializată de ambulatoriu. 

Scopul principal al acestui domeniu este asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale specializate de ambulatoriu de calitate. 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

A. Probleme cheie: 

 Eficienţă scăzută a prestatorilor de asistenţă 
medicală specializată de ambulatoriu 

 Dublarea unor servicii şi investigaţii 
paraclinice 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Serviciul de asistenţă medicală specializată 
de ambulatoriu integrat în cadrul spitalelor 
către finele anului 2013 

A. Acţiuni curente: 

1. Prestarea asistenţei medicale specializate de ambulatoriu 
(Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

2. Elaborarea mecanismului pentru evitarea dublării serviciilor de 
laborator (Foaia de parcurs „Accelerarea reformelor: abordarea necesităţilor din 
domeniul sănătăţii prin politici investiţionale” ordinul MS nr.192 din 01.03.2012) 

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

3. Integrarea serviciului de asistenţă medicală specializată de 
ambulatoriu în cadrul spitalelor (Cu privire la aprobarea Foii de parcurs 
„Accelerarea reformelor: abordarea necesităţilor din domeniul sănătăţii prin 
politici investiţionale” din 01.03.2012) 

 
 

288757,5 
(FAOAM) 

 

 
 

319128,5 
(FAOAM) 

 
 

 
 

350208,0 
(FAOAM) 

 

1.1. Numărul mediu de 
vizite la medicii 
specialişti de profil 

2. Mecanism pentru 
evitarea dublării 
serviciilor de laborator 
elaborat 

3.1. Ponderea instituţiilor 
cu servicii de AM 
specializată integrată în 
cadrul spitalelor: 

 

Total pe domeniul 3.3  288757,5 319128,5 350208,0  

Domeniul 3.4 „Asistenţa medicală spitalicească” include prestarea serviciilor medicale populaţiei în cadrul instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti. 

Scopul principal al domeniului este asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale spitaliceşti de calitate. 

A. Probleme cheie: 

 Eficienţă scăzută a prestatorilor de servicii 
spitaliceşti din cauza supradimensionării 
sistemului spitalicesc şi utilizării ineficiente 
a fondului de paturi 

 Supraconcentrarea serviciilor de asistenţă 
medicală spitalicească la nivel republican 

B. Obiective de politici pe termen mediu:  

 Sistem de finanţare a serviciilor de sănătate 
în baza complexităţii cazurilor tratate 
(DRG) implementat la 100% din instituţiile 
medicale spitaliceşti către finele anului 2013 

 Asigurarea treptată a regionalizării asistenţei 
medicale spitaliceşti, adaptarea acesteia la 
necesităţile populaţiei 

 Disponibilitatea spitalelor de profil general 
pentru 25% din bolnavii psihiatrici care 
necesită spitalizare, către finele anului 2014 

A. Acţiuni curente: 
1. Prestarea asistenţei medicale spitaliceşti ((Programul de activitate al 
Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-
2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

2. Reprofilarea unor servicii ale Spitalelor Raionale în secţii şi 
servicii de geriatrie, paliative, reabilitare şi îngrijiri pe termen lung 
(Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

3. Instituirea managementului administrativ comun a instituţiilor 
monoprofil (Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: 
Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

4. Înrolarea tuturor IMSP în sistemul de finanţare a serviciilor de 
sănătate în baza complexităţii cazurilor tratate (DRG) 

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

C. Acţiuni nou identificate: 
5. Constituirea zonelor de sănătate, inclusiv a spitalelor cu statut 
regional şi zonal (Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: 

 
1960541,6 

(FAOAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Surse externe 

 
2166748,1 

(FAOAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Surse externe 

 
2377764,5 

(FAOAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Surse externe 

1.1. Durata medie de 
utilizare a patului. 

2.1. Numărul de instituţii 
medicale reprofilate 

3.1. Managementul 
administrativ comun a 
instituţiilor monoprofil 
instituit 

4.1. Numărul rapoartelor 
privind monitorizarea 
sistemului DRG 

5.1. Numărul spitalelor 
regionale şi zonale 
instituite 

6.1. Criterii implementate  

7. Numărul paturilor din 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 
6. Implementarea criteriilor de etapizare a serviciilor de sănătate în 
interiorul zonei de sănătate către anul 2014 (Programul de activitate al 
Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-
2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

7. Instituirea paturilor psihiatrice în cadrul spitalelor de profil 
general 
8. Instituirea Centrului Naţional de Reabilitare Neurologică pînă în 
anul 2013 în cadrul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie 
(Foaia de parcurs „Accelerarea reformelor: abordarea necesităţilor din domeniul 
sănătăţii prin politici investiţionale” ordinul MS nr.192  din 01.03.2012) 

 

 
Surse externe 

 

 

 

 

 
Surse externe 

 

 

 

 

 

 
Surse externe 

 

 

 

 

spitalele de profil general 
reprofilate în paturi 
psihiatrice 

8.1. Centrul Naţional de 
Reabilitare Neurologică 
creat 

Total pe domeniul 3.4  1960541,6 2166748,1 2377764,5  

Domeniul 3.5 „Servicii medicale de înaltă performanţă” include asistenţă medicală înalt specializată. 

Scopul principal al acestui domeniu este îmbunătăţirea calităţii actului medical prin folosirea tehnologiilor medicale înalt specializate. 

A. Probleme cheie: 

 Acces scăzut al populaţiei la servicii 
medicale de înaltă performanţă 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Serviciile medicale de înaltă performanţă 
sunt accesibile şi prestate în baza 
tehnologiilor înalt specializate şi a 
principiului de cost-eficientă 

A. Acţiuni curente: 

1. Prestarea serviciilor medicale de înaltă performanţă şi extinderea 
volumului acestor servicii 

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

C. Acţiuni nou identificate: 

2. Implementarea tehnologiilor înalt specializate în baza PPP 

 

 
134635,2 
(FAOAM) 

 
 
 
 
 

 

 
148795,9 
(FAOAM) 

 

 
163286,9 
(FAOAM) 

 

1.1 Numărul 
beneficiarilor de servicii 
medicale de înaltă 
performanţă 
1.2 Ponderea persoanelor 
asigurate cu servicii 
medicale de înaltă 
performanţă din numărul 
total de solicitanţi. 
2.1 Ponderea serviciilor 
de înaltă performanţă 
acordate  
2.2. Numărul serviciilor 
medicale de înaltă 
performanţă noi 
implementate 

Total pe domeniul 3.5  134635,2 148795,9 163286,9  

Domeniul 3.6 ”Asistenţa medicală de reabilitare” include prestarea serviciilor medicale de reabilitare în cadrul instituţiilor medicale. 

Scopul principal al acestui domeniu este asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de reabilitare 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

A. Probleme cheie: 

 Acces scăzut al populaţiei la servicii 
medicale de reabilitare  

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Dezvoltarea continuă a asistenţei medicale 
de reabilitare 

A. Acţiuni curente: 

1. Selectarea adecvată a pacienţilor şi prestarea serviciilor medicale 
de reabilitare  

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

C. Acţiuni nou identificate: 

 

 
 

96092,0 
(BS) 

 
 
 
 
 

 

 
 

101719,2 
(BS) 

 

 
 

109582,3 
(BS) 

 

1.1 Numărul cazurilor 
tratate / reabilitate. 
1.2  Numărul pacienților 
selectați pentru acordarea 
serviciilor de reabilitare 
din cei ce sau adresat 
1.3 Procentul de creştere 
a beneficiarilor de servicii 
medicale de reabilitare 
faţă de anul precedent. 

Total pe domeniul 3.6  96092,0 101719,2 109582,3  

Domeniul 3.7 „Îngrijiri medicale comunitare, paliative şi la domiciliu”, servicii prestate de către instituţiile medico-sanitare, inclusiv asociaţiile şi organizaţiile licenţiate şi autorizate pentru 
prestarea acestora. 

Scopul principal al acestui domeniu este creşterea calităţii vieţii pacienţilor prin asigurarea accesului la îngrijiri medicale comunitare, paliative şi la domiciliu. 

A. Probleme cheie: 

 Servicii de îngrijiri medicale comunitare, 
paliative şi la domiciliu insuficient 
dezvoltate la nivel naţional 

B. Obiective specifice pe termen mediu: 

 Serviciile medicale de îngrijiri comunitare 
create  

 Reglementarea activităţii echipelor mobile 
de îngrijiri la domiciliu către finele anului 
2013 

A. Acţiuni curente: 
1. Extinderea serviciilor paliative şi îngrijiri la domiciliu la nivel 
naţional (Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 
2. Actualizarea cadrului normativ cu privire la serviciile medicale 
comunitare şi îngrijiri la domiciliu 
3. Crearea echipelor mobile de îngrijiri la domiciliu 
4. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la 
reglementarea activităţii echipelor mobile de îngrijiri la domiciliu 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 

 
5775,1 

(FAOAM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6382,5 

(FAOAM) 
 

 
7004,1 

(FAOAM) 
 

1.1 Numărul de 
beneficiari de servicii 
paliative şi îngrijiri la 
domiciliu  
2. 1 Cadru normativ 
actualizat  
3.1 Numărul de echipe 
mobile de îngrijiri la 
domiciliu create  
4. 1 Regulament elaborat 
şi aprobat 

Total pe domeniul 3.7  5775,1 6382,5 7004,1  

Domeniul 3.8 „Sănătatea mamei, copilului şi tinerilor”. 

Scopul principal al domeniului este îmbunătăţirea sănătăţii mamei şi a copilului în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi îmbunătăţirea sănătăţii tinerilor. 

A. Probleme cheie: 

 Acces limitat la servicii perinatale calitative  
 Acces redus la servicii regionalizate de 

reanimare şi terapie intensivă calitativă 
pentru copii  

A. Acţiuni curente: 

1. Dezvoltarea Serviciului regionalizat de reanimare şi terapie 
intensivă pediatrică şi a sistemului de referire la nivel naţional cu 
asigurarea condiţiilor de transportare asistată a copiilor ce necesită 
asistenţă de urgenţă din regiunile adiacente  

 
Surse externe 

 

 
Surse externe 

 
Surse externe 

 

 

1.1. Rata mortalităţii 
infantile 
1.2. Rata mortalităţii 
copiilor în vârstă de până 
la 5 ani 
1.3. Rata mortalităţii 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

 Acces limitat al tinerilor la servicii de 
sănătate prietenoase tinerilor 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Servicii de sănătate perinatale calitative 
accesibile la nivel naţional către finele 
anului 2015 

 Servicii de reanimare şi terapie intensivă de 
calitate pentru copii accesibile la nivel 
naţional către finele 2015 

 Servicii prietenoase tinerilor accesibile la 
nivel naţional către finele anului 2015 

 

2. Aplicarea mecanismului de colaborare intersectorială în 
domeniul medico-social în vedere prevenirii şi reducerii ratei 
mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la 
domiciliu  
3. Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor la nivel 
naţional  
4. Dezvoltarea serviciului de diagnosticare şi supraveghere a nou-
născutului 
5. Asigurarea calităţii serviciilor femeilor gravide, parturientelor, 
lăuzelor medicale acordate   
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 
C. Acţiuni nou identificate: 

6. Promovarea acțiunilor intersectoriale în scopul educaţiei 
deprinderilor de viaţă în contextul conceptului de Dezvoltare 
Timpurie a Copilului  
7. Elaborarea cadrului normativ al serviciului de intervenţie 
timpurie la copii, cu scop de sporire a calităţii vieţii beneficiarilor  

materne 
1.4. Rata naşterilor 
asistate de personal 
medical calificat 
2.1. Numărul de acţiuni 
intersectoriale de 
promovare şi pledoarie 
realizate 
3.1. Număr servicii 
create anual 
3.2. Numărul de  
beneficiari a serviciilor de 
sănătate prietinoase 
tinerilor 
4.1. Număr beneficiari a 
serviciului de 
diagnosticare şi 
supraveghere a nou-
născutului  
5.1  Ponderea serviciilor 
medicale calitative 
acordate femeilor 
gravide, patrurientelor şi 
lauzelor  
6.1 Numărul acţiunilor 
intersectoriale de 
promovare realizate  
7.1 Cadru normativ 
elaborat 

Total pe domeniul 3.8      
Total pe subprogram III  4052405,6 4471360,6 4902367,6  
Subprogramul IV. „Dezvoltarea resurselor sistemului de sănătate” include 2 domenii: 
4.1 „Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul de sănătate” şi  
4.2 „Managementul raţional al medicamentelor”. 
Scopul subprogramului: Îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale, a 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. 

Domeniul 4.1 „Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul de sănătate” prevede acţiuni de asigurare a dezvoltării bazei tehnico-materiale a instituţiilor medicale de toate 
nivelele (asistenţă medicală primară, asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, asistenţă medicală spitalicească şi de reabilitare). 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

Scopul principal al acestui domeniu este îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale, a 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 medicale  

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 

 Dotare tehnico-materială insuficientă care 
nu permite desfăşurarea adecvată a 
funcţiilor de bază a IMSP  

Obiective de politici pe termen mediu: 

 Baza tehno – materială a instituţiilor medico 
sanitare modernizată 

 Diminuarea diferenţelor dintre zonele rurale 
şi urbane prin direcţionarea investiţiilor spre 
mediul rural 

 Fortificarea bazei tehnico-materiale a 
serviciului de asistenţă medicală urgentă 

 Reînnoirea anuală a 20% din parcul de 
transport sanitar al serviciului medical de 
urgenţă (la baza tehnico materială) 

 Creşterea capacităţilor de evaluare a 
sistemului de sănătate prin achiziţionarea pe 
etape a softuri-lor 

 Fortificarea capacităţii de evaluare şi 
monitorizare a dispozitivelor medicale din 
sistemul de sănătate 

 

A. Acţiuni curente: 

1. Construcţia, reconstrucţia şi dotarea tehnică a 35 de Centre de 
Sănătate din mediul rural în anul 2013 ((Programul de activitate al 
Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-
2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

2. Construcţia blocului chirurgical adiacent Spitalului Clinic 
Republican către anul 2015 (Programul de activitate al Guvernului 
„Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP 
nr. 6 din 14.01.2011) 

3. Reconstrucţia clădirilor şi dotarea cu echipament a Spitalului de 
boli tuberculoase „Vorniceni”, r-nul Străşeni către anul 2015 
(Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

4. Reconstrucţia clădirilor Centrului Naţional Ştiinţifico - Practic de 
Medicină Urgentă (HG. 945 din 13.12.2011) 

5. Modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-
sanitare publice ((Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: 
Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

5.1. Renovarea clădirii şi infrastructurii Institutului de Cercetări 
Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului pînă 
în anul 2015 (Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: 
Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 2011-2014 (HP nr. 6 din 
14.01.2011) 
5.2. Reconstrucţia (parţială) a Institutului Oncologic pînă în anul 
2015 (Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 
5.3. Reparaţia şi dotarea cu echipament a instituţiilor medicale  
5.4. Dotarea serviciului de asistenţă medicală urgentă cu tehnologii 
moderne de diagnostic şi stabilizarea funcţiilor conform 
standardelor europene în domeniu (HG. 945 din 13.12.2011) 
5.5. Dotarea serviciului de asistenţă medicală urgentă cu transport 
specializat HG. 945 din 13.12.2011) 
5.6. Dotarea cu utilaj medical şi asigurarea cu transport sanitar a 
centrelor de sănătate şi a oficiilor medicilor de familie din 
localităţile rurale (Programul de activitate al Guvernului „Integrare 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 
14.01.2011) 

 
 

78386,9 
(surse  externe) 

 
 

59768,0 
(surse  externe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

145563,5 
(131563,5 

FAOAM+4000,0 
BS+10000 

BUAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

111347,0 
(surse  externe) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
154193,7 

(140193,7 
FAOAM+4000,0 

BS+10000,0 
BUAT) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

163028,9 
(149028,9 

FAOAM+4000
,0 BS+10000,0 

BUAT) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-4.1. Instituţii 
renovate/reconstruite 

5.1.-5.6. Instituţii 
dotate/reparate 

5.5. Numărul unităţilor de 
transport specializat 
procurat 

5.6. Numărul instituţiilor 
medicale din localităţile 
rurale asigurate cu 
transport sanitar. 

6.1. Numărul de softuri 
achiziţionate şi 
implementate 

7.1 Ponderea serviciilor 
în care s-au implementat 
tehnologii informaţionale 
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Probleme-cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de 
monitorizare 2013 2014 2015 

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

6. Achiziţionarea pe etape a softuri-lor şi a echipamentului 
informaţional, conform strategiei e-guvernare  

C. Acţiuni nou identificate: 

7. Implementarea tehnologiilor moderne în serviciul chirurgical, 
terapie intensivă şi diagnostic al Spitalului Clinic Republican 
(Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

 

 

 

 

 

60606,8 
    (surse  externe) 

 

 

 

 

 

60000,0 
 (surse externe) 

Total pe domeniul 4.1  344325,2 325540,7 163028,9  

Domeniul 4.2 „Managementul raţional al medicamentelor” prevede activităţi de asigurare a securităţii medicamentului şi domeniului farmaceutic cu sporirea accesibilităţii fizice şi economice 
la medicamente. 

Scopul principal al acestui domeniu este asigurarea accesului populaţiei la medicamente eficiente, inofensive şi calitative. 

A. Probleme cheie: 

 Eficienţa scăzută a mecanismului de 
achiziţie centralizată 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: 

1. Menţinerea şi actualizarea Catalogului naţional de preţuri de 
producător la medicamente (HG nr. 63 din 04.02.2011, HG nr. 64 din 
04.02.2011) 

2. Armonizarea legislaţiei naţionale din domeniul farmaceutic la 
acquis-l comunitar 

3. Dotarea cu echipament tehnologic, dispozitive şi mobilier a 
laboratorului de control al calităţii medicamentelor (Foaia de parcurs 
„Accelerarea reformelor: abordarea necesităţilor din domeniul sănătăţii prin 
politici investiţionale” ordinul MS nr. 192 din 01.03.2012) 

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

C. Acţiuni nou identificate: 

4. Implementarea în procesul de achiziţionare centralizată a 
medicamentelor a Regulilor de bună practică de fabricare (GMP)  

 
 

28217,7 
(BS) 

 

 

 
 

26024,4 
(BS) 

 

 

 

 
 

26024,4 
(BS) 

 

 

 

1.2 Numărul de 
medicamente incluse în 
Catalogul de preţuri de 
producător la 
medicamente  

2.1. Acte normative 
elaborate 

3. Laborator dotat  

4.1. Ponderea 
medicamentelor GMP 
procurate centralizat 

Total pe domeniul 4.2  28217,7 26024,4 26024,4  

Total pe subprogram IV  372542,9 351565,1 189053,3  
Subprogramul V. „Programe medicale speciale” include 3 domenii:  
5.1. „Programe cu destinaţie specială”; 
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5.2 „Medicina sportivă”; 
5.3 „Medicina legală”.  
Scopul subprogramului: Sporirea accesului populaţiei la asistenţă medicală specifică, îmbunătăţirea sănătăţii tinerilor şi contribuţia la asigurarea actului de justiţie în infracţiunile împotriva vieţii, 
sănătăţii şi demnităţii omului. 

Domeniul 5.1 „Programe cu destinaţie specială” include activităţi de asigurare a pacienţilor cu intervenţii costisitoare şi medicamente în cazul bolilor maligne, prevenirea şi tratamentul stărilor 
şi patologiilor ce influenţează negativ asupra genomului uman, diagnosticul cito-genetic prenatal, postnatal, molecular genetic, protezare auditivă şi tratament costisitor. Acest domeniu se 
realizează de către Programele cu destinaţie specială şi de către Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală. 

Scopul principal al acestui domeniu este creşterea calităţii vieţii pacienţilor ce necesită asistenţă medicală specifică. 

A. Probleme cheie: 

 Acces scăzut al pacienţilor la intervenţii şi 
tratament specific 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Îmbunătăţirea accesului populaţiei la 
servicii medicale specifice 

A. Acţiuni curente: 

1.Asigurarea realizării programelor cu destinaţie specială (Programul 
de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, 
Bunăstare” pe anii 2011-2014 (HP nr. 6 din 14.01.2011) 

2. Implementarea Strategiei de sănătate a reproducerii  

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

 

 

17585,6 
(BS) 

 

 

20771,6 
(BS) 

 

 

22064,0 
(BS) 

 

1.1. Numărul pacienţilor 
care au beneficiat de 
tratament specific după 
tipuri de tratament 

1.2. Ponderea pacienţilor 
din numărul solicitanţilor 

2. Numărul de beneficiari 
de servicii în cadrul 
Centrului Naţional de 
Sănătate a Reproducerii şi 
Genetică Medicală 

Total pe domeniul 5.1  17585,6 20771,6 22064,0  

Domeniul 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 domeniului este îmbunătăţirea sănătăţii sportivilor. 

A. Probleme cheie:  

 Infrastructura instituţională nu corespunde 
exigenţei de prestare a serviciilor  

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Creşterea calităţii controlului medical al 
sportivilor 

A. Acţiuni curente: 

1. Monitorizarea stării de sănătate a sportivilor şi al persoanelor 
care practică cultura fizică şi sportul prin efectuarea examenului 
medical  

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

C Acţiuni nou identificate: 

2. Elaborarea Concepţiei de dezvoltare a serviciului de medicină 
sportivă în RM  

 
 

1736,9 
(BS) 

 

 

 
 

1891,1 
(BS) 

 

 

 
 

2132,2 
(BS) 

 

 

1.1.Numărul sportivilor 
supuşi examenului 
medical 

2.1 Concepţie elaborată 
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Total pe domeniul 5.2  1736,9 1891,1 2132,2  

Domeniul 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 acestui domeniu este contribuţia la asigurarea actului de justiţie în infracţiunile împotriva vieţii, sănătăţii şi demnităţii omului. 

A. Probleme cheie: 

 Calitate scăzută a expertizelor şi 
constatărilor medico-legale  

B. Obiective de politici pe termen mediu: 

 Asigurarea expertizelor şi constatărilor 
medico-legale de calitate  

A. Acţiuni curente: 

1. Efectuarea calitativă a expertizelor de identificare genetică, 
toxicologică, histopatologică, histochimică  prin fortificarea 
laboratorului toxico – narcologic 

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

C. Acţiuni nou identificate: 

 
 

34668,4 
(BS) 

 

 

 
 

36554,4 
(BS) 

 

 

 

 
 

39255,1 
(BS) 

 

 

 

1.1. Numărul expertizelor 
medico-legale efectuate 

1.2 Numărul cazurilor de 
expertiză medico-legală 
contestate 

Total pe domeniul 5.3  34668,4 36554,4 39255,1  

Total pe subprogram V  53990,9 59217,1 63451,3  

Total pe program  5036882,8 5553188,0 5840293,3  
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4. Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul sectorului "Ocrotirea Sănătăţii", pe anii 2011-2015 

Denumirea subprogramului 
Total cheltuieli publice  (mii lei)                      Prognoza  (mii lei) Ponderea fiecărui program în suma 

totală a cheltuielilor din sector (%) 

2011 executat 2012 aprobat 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 
Subprogramul I. Elaborarea politicii şi managementul 
sistemului sănătăţii 50,969.4 95,292.7 109166,7 116,898.6 126,619.0 2.2 2.1 2.2 
 
Subprogramul II. Intervenţii prioritare în sănătatea publică 336,556.6 353,899.8 448776,7 554146,6 558802,1 8.9 10.0 9.6 
 
Subprogramul III. Servicii medicale individuale 3,610,012.4 3,909,855.1 4,052,405.6 4,471,360.6 4,902,367.6 80.5 80.5 83.9 
 
Subprogramul IV. Dezvoltarea resurselor sistemului de 
sănătate 205,221.8 151,133.6 372542,9 351,565.1 189,053.3 7,4 6.3 3.2 
 
Subprogramul V. Programe medicale speciale 56,828.9 73,596.2 53990,9 59217,1 63451,3 1.1 1.1 1.1 
 
Total pe sector 4,259,589.1 4,583,777.4 5,036,882.8 5,553,188.0 5,840,293.3 100.0 100.0 100.0 
Finanţat de la:           
Bugetul de stat total: 2,552,527.3 2,721,886.1 2,947,496.2 3,253,542.9 3,303,939.9 16.0 16.0 12.5 
inclusiv:           
cheltuieli de bază 2,315,539.6 2,535,643.3 2,562,812.5 2,941,047.2 3,187,037.5 86.9 90.4 96.5 
dintre care, Transferuri de la bugetul de stat 1,984,427.5 2,158,894.2 2,143,049.1 2,366,043.9 2,573,861.0 

   fonduri şi mijloace speciale 80,360.0 86,374.0 109,887.7 94,638.6 94,638.6 3.7 2.9 2.9 
proiecte investiţionale finanţate din surse externe 156,627.7 99,868.8 274796.0 217,857.1 22,263.8 9.3 6.7 0.7 
Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 75,800.0 38,588.1 54,261.9 56,002.8 58,767.9 1.1 1.0 1.0 
Bugetul asigurărilor sociale de stat           
Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 3,615,689.3 3,982,197.4 4,178,173.8 4,609,686.2 5,051,446.5 83.0 83.0 86.0 
 
Total pe sector 4,259,589.1 4,583,777.4 5,036,882.8 5,553,188.0 5,840,293.3 100.0 100.0 100.0 

 

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


