
Bilanțul realizărilor 

 

 
pentru anul 2018 



SĂNĂTATE 



A fost adoptată Legea privind calitatea apei potabile, 

ceea ce va  asigura protecţia sănătăţii populaţiei. 

A fost creată Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică, care are  în competențe: promovarea modului 

sănătos de viață, protecția  sănătății, prevenirea bolilor,  

funcțiile de control în domeniul  sănătății 

 

A fost elaborată Strategia națională pentru 

supravegherea  și prevenirea rezistenței 

antimicrobiene. 

A fost realizat Studiul Național privind evaluarea cunoștințelor,  

atitudinilor și practicilor în domeniul prevenirii cancerului de 

col  uterin, ca rezultat va fi realizată o amplă campanie de 

comunicare  și informare a populației privind importanța 

efectuării screening-ului cervical regulat. 

Au fost aprobate regulamentele sanitare privind 

alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă 

mică, alimentele destinate unor  scopuri medicale speciale și 

înlocuitorii unei diete totale pentru  controlul greutății. 

A fost aprobat Regulamentul sanitar privind 

materialele și  obiectele active și inteligente 

destinate să vină în contact  cu produsele alimentare 

 

A fost lansat portalul public în domeniul promovării 

sănătății www.prosanatate.md 

SĂNĂTATE 

PUBLICĂ— 
realizări 2018 

http://www.prosanatate.md/
http://www.prosanatate.md/
http://www.prosanatate.md/
http://www.prosanatate.md/
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Armonizarea cadrului legal național la prevederile 

acquis-ului  comunitar în domeniul sănătății publice 

(Elaborarea și promovarea  Regulamentelor sanitare privind 

substanțele biocide, aditivii  alimentari, monitorizarea calității 

apei potabile) 

Continuarea fortificării capacităților instituționale ale 

Agenției  Naționale pentru Sănătate Publică și ale Centrelor de 

Sănătate Publică  Teritoriale, inclusiv ale Centrelor de performanță 

regională ale serviciilor de laborator 

Asigurarea profilaxiei şi controlului eficient al bolilor 

infecţioase cu  impact social, controlului maladiilor 

netransmisibile, bolilor profesionale, promovarea şi educarea de 

timpuriu a modului sănătos de  viaţă 

Elaborarea Ghidurilor în nutriţia copiilor din şcoli 

şi grădiniţe cu indicarea grupelor de produse necesare, a 

cantităţilor şi  frecvenţei pentru consum 

SĂNĂTATE 

PUBLICĂ— 
priorități 2019 





Au fost procurate 110 ambulanțe noi din surse bugetare, 

alte cca 170  ambulanțe vor fi în curând procurate pentru sistemul 

de asistență  medicală de urgență –  astfel vom avea cca 300 

de ambulanțe noi în  sistem 

Au fost renovate/construite 35 de subdiviziuni medicale 

de urgență  prespitalicească din zonele Centru, Nord, Sud și 

Găgăuzia (perioada  2016 –  2018) 

A fost majorat volumul alocațiilor financiare pentru 

medicamentele  compensate (595 mil lei), ceea ce a 

permis creșterea numărului beneficiarilor  de medicamente 

compensate din Fondurile asigurării obligatorii de  asistență 

medicală și creșterea accesului populației la medicamente 

A fost inițiată reforma în asistența medicală primară 

A fost realizată campania "Un doctor pentru tine"  

(peste 30. 000 de  persoane consultate în perioada 

 1  august - 10 decembrie) 

Au fost procurate clinici mobile pentru depistarea 

precoce a cancerului mamar și pulmonar –  

echipamente care se deplasează  preponderent în spațiile rurale 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

PRIMARĂ, URGENTĂ 

ȘI  COMUNITARĂ— 

realizări 2018 



Digitalizarea deplină a întregului sistem 

medical 

Extinderea practicilor individuale ale medicului de 

familie  și asigurarea cu medici de familie la 

nivel național 

Asigurarea calității asistenței medicale de urgență, prin 

continuarea renovării parcului de autosanitare cu ambulanțe noi 

dotate cu  echipament medical modern 

Dezvoltarea capacităților de intervenție a serviciului 

de asistență  medicală urgentă prespitalicească 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

PRIMARĂ, URGENTĂ 

ȘI  COMUNITARĂ- 

priorități 2019 





Au fost revizuite listele de așteptare pentru intervențiile 

de  cataractă și endoprotezare și majorat 

numărul de intervenții 

A fost implementat Sistemul Informațional 

Automatizat în cadrul a 13 instituții medico-sanitare 

publice  republicane 

 

A fost implementată în spitalele din țară Chirurgia de 

o zi pentru intervențiile chirurgicale mini invazive 

S-a mărit numărul de cazuri pentru servicii de reproducere 

umană asistată medicală (”Fertilizare în vitro”),  

cardiochirurgie, cardiologie intervențională, chirurgie 

endovasculară,  neurochirurgia facturilor coloanei 

vertebrale 

A fost aprobat și este în proces de implementare Programul 

național în sănătatea și drepturile sexuale și 

reproductive pentru anii  2018-2022 

 

Au fost instruiți specialiști în domeniul 

artoplastiei de șold și  genunchi, în Romînia și 

Turcia 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

SPITALICEASCĂ— 

realizări 2018 



Definitivarea conceptului de modernizare și reformare 

a sectorului  spitalicesc printr-un proces de 

expertizare externă și consultări  publice 

Elaborarea și aprobarea Strategiei sănătății 

mamei și copilului  pentru anii 2020-2030 

 

Ajustarea cadrului normativ pentru serviciile de 

îngrijiri cornice (reabilitare medicală, îngrijiri paliative, 

geriatrie) la practicile internaționale 

Vom restructura și fortifica capacitățile Centrelor 

Perinatologice de  nivelul II și III 

Dezvoltarea Serviciului de intervenție timpurie la 

copii la nivel  național 

Realizarea intervențiilor de endoprotezare în volum 

minim de 3000  intervenții 

 

Crearea reţelei naţionale de coordonare a prelevărilor de 

organe şi  ţesuturi 

Revizuirea modalității de compensare a pacienților 

pentru  intervențiilor costisitoare 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

SPITALICEASCĂ— 

priorități 2019 





A fost actualizat cadrul normativ privind condiţiile de 

introducere  pe piaţă a dispozitivelor medicale în 

conformitate cu aquis-ul  european 

   A fost aprobat Regulamentul cu privire la promovarea 

etică a medicamentelor 

A fost aprobat mecanismul de avizare și înregistrare a 

prețului de  producător la medicamente, atât pentru cele 

autohtone cât și pentru  medicamentele de import 

DOMENIUL MEDICAMENTE 

ȘI  DISPOZITIVE MEDICALE 

realizări 2018 



Promovarea proiectului de Lege cu privire la 

medicamente 

 

 

Îmbunătățirea mecanismului de includere a 

medicamentelor  compensate și revizuirea listei de 

medicamente compensate 

Extinderea nomenclatorului privind tipurile de dispozitive 

medicale  supuse verificării periodice 

Inițierea procesului de instruire a utilizatorilor de 

dispozitive  medicale 

Actualizarea actelor normative privind controlul asupra 

prețurilor  la medicamente și în domeniul dispozitivelor 

medicale. 

DOMENIUL MEDICAMENTE 

ȘI  DISPOZITIVE MEDICALE 

priorități 2019 





xcvcf 

Au fost indexate cu 4,1% salariile lunare de funcţie 

ale angajaţilor din instituţiile medico-sanitare 

publice încadrate în sistemul  asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală (aprilie 2018) 

 

Au fost majorate salariile personalului angajat în 

cadrul instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurării  obligatorii de asistenţă medicală: pentru 

medici –  cu 20%, pentru  personal mediu, inferior și alt 

personal– cu 10% (decembrie 2018) 

S-au majorat salariile de funcție pentru rezidenți, de la 2080 lei 

lunar  la 5200 lei lunar 

A fost anulată obligativitatea deţinerii poliţei de 

asigurare medicală  pe suport de hârtie 

 

Aprobarea revizuirii catalogului tarifelor unice pentru 

servicii medico-sanitare prin: diminuarea tarifelor pentru 

221 de servicii medicale, includerea a 135 de servicii, 

excluderea a 208 servicii depășite și redenumirea a 276. 

ASIGURĂRI 

MEDICALE 
realizări 2018 



Reglementarea finanțării în asistența medicală 

spitalicească prin  intermediul sistemului de finanțare 

DRG: revizuirea și aprobarea  tarifelor și a metodologiei de 

calculare a acestora și a valorilor  relative pentru grupurile DRG în 

baza cheltuielilor IMSP din anul 2018 

 

Asigurarea acoperirii   financiare a priorităților de sănătate 

 

 

 

 

 

ASIGURĂRI 

MEDICALE 
priorități 2019 





A fost reglementată procedura de recalculare a pensiilor pentru  

limita de vârstă persoanelor care activează sau au activat în 

câmpul  muncii. Începând cu 1    ianuarie 2019, de recalculare vor 

beneficia  circa 2500 de beneficiari, iar pensia va crește în 

medie de la 2048 la 4770 lei. 

A fost aprobată Lista locurilor de muncă încadrate în 

condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru 

limită de vârstă  în condiții avantajoase. 

A fost aprobată majorarea cu 10% a pensiilor stabilite 

pînă la 1 ianuarie 2019, al căror cuantum nu depășește 

minimul de existență  pentru semestrul I al anului 2018.  De 

majorare vor beneficia circa 460  mii de persoane. 

A fost aprobat acordarea suportului unic în sumă de 

600 lei la circa  553 mii de pensionari, al căror cuantum 

al pensiilor nu depășește  2000 lei. 

 

Angajații structurilor de forță vor beneficia de 

indemnizații de asigurări sociale din bugetul asigurărilor 

sociale, în condiții generale. 

 

Au fost realizate runde de negocieri pentru semnarea 

acordurilor de  securitate socială cu Israel, Belarus și 

Italia. 

ASIGURĂRI 

SOCIALE — 
realizări 2018 

În cadrul reformei pensiilor au fost realizate următoarele 

acțiuni: 

Au fost efectuate ultimele etape de valorizare a pensiilor. Au fost  

valorizate pensiile stabilite în perioadele 2012-2013 (circa 54165  

pensii) și 2014-31 martie 2017 ( 94817 pensii). Pensiile au fost 

majorate în medie cu 300 lei. 

+10% 

2500  

+300    
LEI 



Continuarea reformei sistemului de pensii: 

 

Vor fi majorate, începând cu 1   ianuarie 2019, cu 10 %      pensiile, al 

căror  cuantum nu depășește minimul de existență, pentru 

semestrul I al  anului 2018 (1589 lei). 

Începând cu 1    ianuarie 2019, se vor recalcula pensiile pentru 

limită  de vârstă, stabilite până la 1    ianuarie 1999, persoanelor 

care activează  sau au activat în câmpul muncii după realizarea 

dreptului la pensie  15 ani. 

 La 1   aprilie se vor indexa pensiile de asigurări sociale și 

alte  prestații de stat. 

 

             Reorganizarea procesului de stabilire, calculare și plată 

a indemnizației pentru incapacitate temporară de 

muncă, prin preluarea acestor responsabilități de la 

angajator de către Casa Națională de Asigurări Sociale 

 

 

 

 

 

 Continuarea negocierii și încheierii acordurilor de 

securitate  socială cu următoarele state: Republica 

Belarus, Republica Italiană,  Republica Letonia. Totodată, se 

intenționează inițierea negocierilor  pe marginea unui proiect de 

Acord de Securitate Socială cu  Republica Kazahstan, Regatul 

Spaniei și Canada. 

ASIGURĂRI 

SOCIALE — 
priorități 2019 



MUNCĂ 



Au fost aprobate cerințele minime de securitate și sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate 

de câmpuri electromagnetice 

 

Au fost aprobate modificări și completări la Codul Muncii, care  

transpune Directiva privind apropierea legislațiilor statelor 

membre  cu privire la concedierile colective 

A fost elaborată și aprobată noua Lege cu privire la 

promovarea  ocupării forței de muncă și asigurare 

de șomaj 

A fost aprobată finanțarea de la bugetul de stat a 11 

proiecte ale comitetelor sectoriale pentru 

formare profesională 

A fost aprobată reforma Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței  de Muncă 

A fost semnat Acordul cu Guvernul Bulgariei privind 

reglementarea  migrației forței de muncă 

 

A fost aprobată Legea Zilierilor, care are drept scop 

reducerea  muncii la negru. 

DOMENIUL MUNCII 

ȘI  OCUPĂRII FORȚEI 

DE MUNCĂ 

realizări 2018 



Modernizarea legislației muncii și ajustarea acesteia la 

cerințele de  pe piața muncii. 

 

Transpunerea directivelor UE în legislația națională 

pe  segmentul  securității și sănătății în muncă și definitivarea 

Programului  Național în domeniul securității și sănătății în 

muncă 2019-2023. 

Continuarea reorganizării Agenției Naționale pentru 

Ocuparea  Forței de Muncă 

Actualizarea Clasificatorului Ocupațiilor conform cererii 

și ofertei  forței de muncă; 

Reglementarea activității agențiilor private de ocupare 

a forței de  muncă; 

 

Dezvoltarea Observatorului pieței muncii; 

 

Asigurarea migrației circulare cu scopul protecției 

drepturilor cetățenilor moldoveni și reintegrarea 

cetățenilor reveniți de peste  hotare. 

DOMENIUL MUNCII 

ȘI  OCUPĂRII FORȚEI 

DE MUNCĂ 

priorități 2019 



SOCIAL 



A fost lansată campania „O nouă viață”, care are drept 

scop asigurarea familiilor cu bunuri necesare la nașterea 

copilului 

   A fost lansat Programul „Generații și Gender”, care 

prevede colectarea datelor despre populație, care să fie utilizate la 

realizarea politicilor în domeniu 

A fost desfășurat „Programul de granturi mici în domeniul  

îmbătrânirii active” și Concursul național pentru vârstnici 

„Pentru o  viață activă la orice vârstă”, care au drept scop 

promovarea  îmbătrânirii active. 

DEMOGRAFIE 

realizări 2018 



Asigurarea în continuare a familiilor cu bunuri la nașterea 

copiilor; 

Desfășurarea studiului Generații și Gender în Republica 

Moldova, 

pe un eșantion de 10.000 de respondenți; 

Consolidarea capacităților Platformei pentru Îmbătrânire 

Activă 

DEMOGRAFIE 

priorități 2019 





Au fost majorate alocațiile sociale de stat pentru persoanele 

cu  dizabilități și copiii cu dizabilități, cu 20%, 10% și 5%. În 

total au  beneficiat de majorări 65100 persoane. 

 

A fost lansată reformarea structurii și modului de organizare a  

Consiliului Național pentru determinarea dizabilității și 

capacității  de muncă. 

A fost aprobat Programul național de dezinstituționalizare a  per- 

   soanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile  

rezidențiale. În total, au fost dezinstituționalizate 16 

persoane cu  dizabilități mentale și au fost dezvoltate 

4 servicii de îngrijire alternativă. 

A fost îmbunătățit mecansimul de acordare a 

facilităților la importul mijloacelor de transport pentru 

persoanele cu dizabilități ale  aparatului locomotor. 

DOMENIUL INCLUZIUNII 

SOCIALE A PERSOANELOR 

CU DIZABILITĂȚI 

realizări 2018 



Continuarea implementării reformei sistemului de 

determinare a  dizabilității. 

Elaborarea cadrului normativ pentru organizarea și 

funcționarea centrelor de zi pentru persoane adulte 

cu dizabilități. 

Ajustarea unor regulamente cadru privind modul de 

organizare și  funcționare a serviciilor sociale la 

necesitățile presatorilor și beneficiarilor de servicii, în contextul 

realizării procesului de dezinstituționalizare. 

DOMENIUL INCLUZIUNII 

SOCIALE A PERSOANELOR  

CU DIZABILITĂȚI 

priorități 2019 





A fost majorată cu 345 lei (de la 5300 lei la 5645 lei) indemnizația  

unică la nașterea copilului, au beneficiat circa 35 000 de persoane. 

Au fost acordate indemnizaţii zilnice pentru cca. 2600 copii plasați  

în servicii alternative de îngrijire 

A fost majorat cu 33% (de la 3000 lei la 4000 lei)  ajutorul 

bănesc din cadrul Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii. 

A fost alocată din bugetul de stat suma de cca. 42 mln. lei  

autorităților administrației publice locale de nivelul al II pentru plata  

ajutorului bănesc din cadrul Serviciului de sprijin pentru familiile cu  

copii - cel puțin 10500 de copii beneficiari până la sfârșitul anului  

2018 

DOMENIUL DREPTURILOR 

COPILULUI ȘI  FAMILIILOR 

CU COPII, 

realizări 2018 

+33%    



Majorarea de la 1 ianuarie 2019: 
-cu 658 lei (de la 5645 lei la 6303 lei) a indemnizației unice la  

nașterea copilului; 

-cu 100 lei (de la 540 lei la 640 lei) a indemnizației pentru îngrijirea  

copilului pentru persoanele neasigurate și a cuantumului minim a  

indemnizației pentru creșterea copilului pentru persoanele asigu-  
rate; 

-cu 50 de lei (de la 270 lei la 320 lei) a indemnizației lunare de suport  

pentru creşterea până la vârsta de 3 ani pentru copiii gemeni sau  

pentru mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină. 

Unificarea indemnizațiilor pentru cca. 3800 de copii plasați în  

tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă, casa de copii de  

tip familial. 

Majorarea pînă la nivelul minimului de existență, a indemnizației  

lunare, pentru cca. 1250 de elevi/studenți rămaşi (temporar) fără  

ocrotire părintească, care îşi continuă studiile în instituţii de în-  

văţămînt profesional tehnic şi în instituții de învățămînt superior. 

DOMENIUL DREPTURILOR 

COPILULUI ȘI  FAMILIILOR 

CU COPII, 

priorități 2019 





Au fost majorate alocațiile lunare pentru deportați de 

la 100 la 500  de lei, iar ajutorul material unic –  de la 

700 la 1000 de lei. Aceștia  au dreptul la examene medicale 

profilactice gratuite la Spitalul  Cancelariei de Stat și reduceri la 

sanatoriu. 

A fost stabilit dreptul la ajutor material anual în 

cuantum de 1000  lei pentru persoanele cu dizabilități, 

precum şi soţiilor/soților sau  părinţilor veteranilor de război. 

   A fost aprobată acordarea suportului monetar pentru 

familile defavorizate, în sumă de până la  6000 lei. 

Circa 78 596 de familii au beneficiat de ajutor social 

și 186 315 de  familii au beneficiat de cel puțin o plată de 

ajutor pentru perioada  rece a anului. 

DOMENIUL ASISTENȚEI  

SOCIALE A FAMILIILOR CU  

VENITURI MICI, VÎRSTNICILOR  

ȘI  VETERANILOR, 

realizări 2018 

1000    

LEI 



Majorarea pensiei în cuantum cu 400 lei pentru grad 

sever, 300 lei  grad accentuat, 200 lei grad mediu, 

precum și majorarea cu 200 lei  a pensiei de urmaș, 

pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma  catastrofei de la 

Cernobîl. 

Dezvoltarea cadrului normativ privind organizarea și 

funcționarea  Serviciului cantină socială. 

DOMENIUL ASISTENȚEI 

SOCIALE A FAMILIILOR CU  

VENITURI MICI, VÎRSTNICILOR  

ȘI  VETERANILOR, 

priorități 2019 





A fost promovată Strategia naţională de prevenire și combatere 

a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe 

anii 2018-2023. 

A fost acordată asistența necesară specializată 

pentru 78 victime ale Traficului de Ființe Umane (59 

adulți și 19 minori) și 166 victime  ale violenței în familie (111 

minori și 55 adulți). 

Pe parcursul perioadei ianuarie-noiembrie 2018 au fost 

repatriate 42  persoane (23 adulți și 19 minori) din țări 

precum: Federația Rusă,  Ucraina, România, Spania, Lituania, 

Italia, Emiratele Arabe Unite. 

DOMENIUL ASIGURĂRII 

EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE 

FEMEI ȘI  BĂRBAȚI 

realizări 2018 



   Armonizarea legislației naționale la prevederile Convenţiei  

Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea 

violenţei  faţă de femei și a violenţei domestice. 

Inițierea procesului de ratificare a Convenției CoE cu privire 

la  prevenirea și combaterea violenţei faţă de 

femei și a violenţei  domestice. 

DOMENIUL ASIGURĂRII 

EGALITĂȚII DE GEN ÎNTRE  

FEMEI ȘI  BĂRBAȚI 

priorități 2019 


