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Raport privind realizarea Planului sectorial de acțiuni anticorupţie 

în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 

2018-2020, pentru trimestrul IV, 2018 

I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şi deficienţe  

 În vederea îmbunătățirii accesului la informație şi asigurării transparenței în 

procesul decizional pe pagina web a instituțiilor este publicată informația ce 

conține descrierea structurii instituției, adresa, funcțiile și direcțiile de activitate ale 

instituției. Actele normative ale instituțiilor publice sunt publicate pe pagina web 

pe categorii și după tematică, în incinta instituțiilor este amenajat spațiu pentru 

documentare, accesibil tuturor. De asemenea, sunt desemnați responsabili de 

accesul la informații de interes public.  

 În ceea ce privește stabilirea costurilor serviciilor medicale prin procedură 

transparentă, asigurarea transparenței cu referire la dezvoltarea și aplicarea 

metodologiei creării prețurilor și achitarea sumelor din mijloace publice către 

parteneriatele publice-private menționăm aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 1020 

din 22.12.2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, cu 

modificările și completările ulterioare, publicată la 13.01.2012 în Monitorul Oficial 

al RM nr. 7-12, art. Nr. 25, cu privire la Metodologia stabilirii tarifelor pentru 

prestarea serviciilor medico-sanitare și Catalogul tarifelor unice pentru serviciile 

medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, 

precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private.  

 Pentru creșterea transparenței cu privire la gestionarea finanțelor din 

fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și la activitatea economică 

instituțională, anual este încheiat contract cu Compania Națională de Asigurări în 

Medicină. De asemenea, se întocmește raport anual despre activitatea economico-

financiară a instituției medico-sanitare, finanțate de la  bugetul de stat și din 

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și se prezintă Ministerului 

Finanțelor și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Pe pagina 

web a CNAM, la rubrica „Prestatori de servicii medicale și farmaceutice” este 

publicată Lista instituțiilor medico-sanitare contractate de CNAM în anul 2018, ce 

conține numărul şi data contractului încheiat cu prestatorul de servicii medicale, 

tipul de asistență medicală, precum şi suma contractuală. 

În scopul îmbunătățirii cadrului normativ pentru acreditarea instituțiilor 

medico-sanitare și extinderii capacităților comisiei de acreditare a instituțiilor 

medico-sanitare și farmaceutice a fost elaborat și urmează a fi înaintat pentru 

aprobare Guvernului proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

Agenției de Evaluare și Acreditare a Prestatorilor de Servicii Medicale și Sociale, 

care va aduce inclusiv o îmbunătățire a procedurilor de evaluare și acreditare a 

instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice. Concomitent, proiectul va prevede 

implicarea în procesul de evaluare și acreditare a observatorilor din sectorul 

neguvernamental (ONG și alte organizații ale societății civile). 
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 În vederea creării instrumentelor de monitorizare a prevederilor Codului 

deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 192/2017 a fost elaborat un proiect de Regulament al structurii 

disciplinare care să monitorizeze îndeplinirea prevederilor Codului Deontologic al 

lucrătorului medical și farmacistului la nivel național, urmează să se decidă dacă 

această structură va deține personalitate juridică sau nu, precum și să fie 

identificată sursa financiară de asigurare a activității acestei structuri. 

 Pornind de la necesitatea apărării intereselor populației, fortificării 

integrității instituționale în sistemul de sănătate, protecției sociale și ocupării forței 

de muncă și consolidării eforturilor comune în prevenirea și combaterea corupției 

în sistemele vizate a fost semnat în septembrie 2018 și publicat pe pagina web 

oficială a autorității, Acordul de colaborare între Centrul Național Anticorupție și 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 Autoritățile au asigurat respectarea regimului declarării averilor şi intereselor 

personale, respectarea regimului cadourilor prin emiterea actelor normative 

departamentale de aprobare a Registrul declarațiilor privind conflictele de interese, 

Registrul riscurilor, Registrul de evidență a cadourilor și componența comisiei de 

evidență și evaluare a cadourilor și desemnarea responsabililor în acest sens. 
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II. Progresul în implementarea planului sectorial/local de acţiuni în perioada de raportare 

 
 Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din 

sistemul sănătății 

 Acțiunea 1.1.1.  Asigurarea accesului la informație 

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare anuală în trimestrul IV,  

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină;  

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Centrul pentru Achiziții Publice 

Centralizate în Sănătate; Instituțiile medico-sanitare publice 

Indicator de progres: 1. Actele normative ale instituțiilor publice adoptate publicate pe pagina-web oficială; 

2. Spațiu amenajat pentru documentare, accesibil solicitanților, în incinta instituției; 

3. Funcționari şi persoane responsabile pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale numiți și instruiți; 

4. Regulament cu privire la drepturile şi obligațiile funcționarilor şi persoanelor responsabile în procesul de furnizare a documentelor și 

informațiilor oficiale, elaborat şi adoptat; 

5. Publicarea pe pagina web oficială a informației ce conține descrierea: 

a) structurii instituției şi adresa acesteia; 

b) funcțiilor, direcțiilor şi formelor de activitate ale instituției; 

c) subdiviziunilor și acompetențelor acestora, programului de lucru al acestora, cu indicarea zilelor şi orelor de audiență a funcționarilor şi 

persoanelor responsabile de furnizarea informațiilor, documentelor oficiale;deciziile finale asupra principalelor probleme examinate; 

6. Publicarea anuală pe pagina-web oficială a unui îndrumar ce conține liste ale dispozițiilor, hotărîrilor, altor documente oficiale, emise de 

instituție, şi domeniile în care poate furniza informații; 

7. Publicarea pe pagina-web oficială a rapoartelor de activitate, inclusiv despre domeniile în care poate furniza informații; 

8. Publicarea pe pagina-web oficială a procedurilor şi mărimii plăților pentru furnizarea informațiilor oficiale pentru care pot fi percepute 

plăți, în conformitate cu legislația. 

 Progresul în implementarea acţiunii 1.1.1. 

Descrierea 

măsurilor 

întreprinse de 

către 

instituţiile 

responsabile de 

realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Actele 

normative ale 

instituțiilor 

publice 

adoptate 

publicate pe 

pagina-web 

oficială 

Indicator 2 

Spațiu 

amenajat 

pentru 

documentare, 

accesibil 

solicitanților, 

în incinta 

instituției 

Indicator 3 

Funcționari şi 

persoane 

responsabile 

pentru 

efectuarea 

procedurilor 

de furnizare a 

informațiilor 

oficiale numiți 

Indicator 4 

Regulament 

cu privire la 

drepturile şi 

obligațiile 

funcționarilor 

şi 

persoanelor 

responsabile 

în procesul 

Indicator 5  

Publicarea pe 

pagina web 

oficială a 

informației ce 

conține 

descrierea: 

a) structurii 

instituției şi 

adresa acesteia; 

Indicator 6  

Publicarea 

anuală pe 

pagina-web 

oficială a unui 

îndrumar ce 

conține liste 

ale 

dispozițiilor, 

hotărîrilor, 

Indicator 7  

Publicarea pe 

pagina-web 

oficială a 

rapoartelor de 

activitate, 

inclusiv despre 

domeniile în 

care poate 

furniza 

Indicator 8  

Publicarea pe 

pagina-web 

oficială a 

procedurilor şi 

mărimii 

plăților pentru 

furnizarea 

informațiilor  

oficiale pentru 
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și instruiți de furnizare a 

documentelor 

și 

informațiilor 

oficiale, 

elaborat şi 

adoptat 

b)

 funcțiilor, 

direcțiilor şi 

formelor de 

activitate ale 

instituției; 

c)subdiviziunil

or și 

acompetențelor 

acestora, 

programului de 

lucru al 

acestora, cu 

indicarea 

zilelor şi orelor 

de audiență a 

funcționarilor 

şi persoanelor 

responsabile 

de furnizarea 

informațiilor, 

documentelor 

oficiale;decizii

le finale asupra 

principalelor 

probleme 

examinate 

altor 

documente 

oficiale, emise 

de instituție, şi 

domeniile în 

care poate 

furniza 

informații 

informații care pot fi 

percepute plăți, 

în conformitate 

cu legislația 

MS

MP

S 

Dovada 

https://m

smps.gov

.md/ro/le

gislatie_s

anatate?f

ield_legti

p_tid=18

6; 

Actele 

normative 

sunt plasate 

pe categorii 

și după 

tematică, la 

următorul 

link: 

https://msmp

Spațiu este 

amenajat la 

intrarea în 

instituție, este 

accesibil 

tuturor. 

 

Responsabil de 

accesul la 

informații de 

interes public, 

desemnate în 

cadrul 

autorităților 

este Serviciul 

de informare și 

Neinițiată Informații 

despre 

descrierea 

instituției pot fi 

accesate: 

https://msmps.

gov.md/ro/sub

diviziunile-

ministerului 

Îndrumar nu 

există dar toate 

actele 

legislative și 

normative, 

inclusiv 

protocoalele 

clinice 

naționale sunt 

Toate 

rapoartele de 

activitate, 

inclusiv cele 

informative 

sunt plasate la 

următorul link: 

https://msmps.

gov.md/ro/adv

Ministerul nu 

percepe careva 

plață pentru 

pentru 

furnizarea 

informațiilor  

oficiale. 

https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
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https://m

smps.gov

.md/ro/su

bdiviziun

ile-

ministeru

lui 

https://m

smps.gov

.md/ro/co

ntent/con

tacte 

https://m

smps.gov

.md/ro/co

ntent/peti

tia-line 

https://m

smps.gov

.md/ro/co

ntent/pro

gram-de-

audienta 

https://m

smps.gov

.md/ro/ad

vanced-

page-

type/rapo

arte-de-

activitate 

https://m

smps.gov

.md/ro/ad

vanced-

page-

s.gov.md/ro/l

egislatie_san

atate?field_le

gtip_tid=186 

comunicare cu 

mass-media. 

 

https://msmps.

gov.md/ro/cont

ent/contacte 

https://msmps.

gov.md/ro/cont

ent/petitia-line 

https://msmps.

gov.md/ro/cont

ent/program-

de-audienta 

 

plasate în 

directoriul 

legislație fiind 

structurate pe 

domenile 

gestionate  

https://msmps.

gov.md/ro/legi

slatie 

 

anced-page-

type/rapoarte-

de-activitate 

Inclusiv și 

publicații 

informative: 

https://msmps.

gov.md/ro/adv

anced-page-

type/studii 

https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/subdiviziunile-ministerului
https://msmps.gov.md/ro/content/contacte
https://msmps.gov.md/ro/content/contacte
https://msmps.gov.md/ro/content/contacte
https://msmps.gov.md/ro/content/contacte
https://msmps.gov.md/ro/content/contacte
https://msmps.gov.md/ro/content/petitia-line
https://msmps.gov.md/ro/content/petitia-line
https://msmps.gov.md/ro/content/petitia-line
https://msmps.gov.md/ro/content/petitia-line
https://msmps.gov.md/ro/content/petitia-line
https://msmps.gov.md/ro/content/program-de-audienta
https://msmps.gov.md/ro/content/program-de-audienta
https://msmps.gov.md/ro/content/program-de-audienta
https://msmps.gov.md/ro/content/program-de-audienta
https://msmps.gov.md/ro/content/program-de-audienta
https://msmps.gov.md/ro/content/program-de-audienta
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/legislatie_sanatate?field_legtip_tid=186
https://msmps.gov.md/ro/content/contacte
https://msmps.gov.md/ro/content/contacte
https://msmps.gov.md/ro/content/contacte
https://msmps.gov.md/ro/content/petitia-line
https://msmps.gov.md/ro/content/petitia-line
https://msmps.gov.md/ro/content/petitia-line
https://msmps.gov.md/ro/content/program-de-audienta
https://msmps.gov.md/ro/content/program-de-audienta
https://msmps.gov.md/ro/content/program-de-audienta
https://msmps.gov.md/ro/content/program-de-audienta
https://msmps.gov.md/ro/legislatie
https://msmps.gov.md/ro/legislatie
https://msmps.gov.md/ro/legislatie
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
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type/stud

ii 

CN

AM 

Dovada 

www.cna

m.md); 

http://cna

m.md/?p

age=9 

http://cna

m.md/?p

age=21); 

http://cna

m.md/?p

age=128

& 

http://cna

m.md/?p

age=132

& 

http://cna

m.md/?p

age=131

&) 

 

Pe pagina 

web a 

CNAM 

(www.cnam.

md)  în 

rubrica 

“Legislaţie” 

sunt 

publicate 

legile şi 

hotărârile de 

Guvern din 

domeniul 

asigurării 

obligatorii de 

asistenţă 

medicală (în 

continuare – 

AOAM), 

precum şi 

ordine, alte 

acte 

normative ce 

reglementeaz

ă domeniul 

AOAM.  

Rubrica 

respectivă se 

actualizează 

în cazul 

adoptării și 

aprobării 

actelor 

normative 

 Prin Ordinul 

CNAM 

nr.546-A din 

11.12.2018 

”Privind 

desemnarea 

persoanelor 

responsabile 

de accesul la 

informația de 

interes public” 

au fost 

desemnate, din 

cadrul CNAM 

și agențiile 

teritoriale ale 

CNAM, 

persoanele 

responsabile 

de accesul la 

informația de 

interes public. 

 Pe pagina web 

a CNAM în 

rubrica 

“Despre  

CNAM” este 

plasată 

informația 

privind 

structura 

aparatului 

central al 

CNAM și lista 

agențiilor 

teritoriale ale 

CNAM. 

În rubrica 

”Structura 

CNAM” este 

indicată 

informația 

privind 

adresele și 

datele de 

contact ale 

aparatului 

central și 

agențiilor 

teritoriale ale 

CNAM, 

programul de 

lucru al 

acestora și 

orele de 

audiență (a se 

 În rubrica 

„Rapoarte” pe 

pagina web a 

CNAM sunt 

plasate 

rapoartele 

anuale de 

activitate a 

CNAM  şi 

rapoartele 

lunare şi 

anuale privind 

executarea  

fondurilor 

AOAM. 

Rapoartele 

pentru 2018 

urmează a fi 

plasate după 

încheierea 

anului de 

gestiune, 

elaborarea şi 

aprobarea 

acestora (a se 

vedea link-

urile: 

http://cnam.md

/?page=128& 

http://cnam.md

/?page=132& 

http://cnam.md

/?page=131&). 

 

 

https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
https://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/studii
http://www.cnam.md/
http://www.cnam.md/
http://cnam.md/?page=9
http://cnam.md/?page=9
http://cnam.md/?page=9
http://cnam.md/?page=21
http://cnam.md/?page=21
http://cnam.md/?page=21
http://cnam.md/?page=128&
http://cnam.md/?page=128&
http://cnam.md/?page=128&
http://cnam.md/?page=128&
http://cnam.md/?page=132&
http://cnam.md/?page=132&
http://cnam.md/?page=132&
http://cnam.md/?page=132&
http://cnam.md/?page=131&
http://cnam.md/?page=131&
http://cnam.md/?page=131&
http://cnam.md/?page=131&
http://www.cnam.md/
http://www.cnam.md/
http://cnam.md/?page=128&
http://cnam.md/?page=128&
http://cnam.md/?page=132&
http://cnam.md/?page=132&
http://cnam.md/?page=131&
http://cnam.md/?page=131&
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noi. 

 

vedea link-

urile  

http://cnam.md

/?page=9 și 

http://cnam.md

/?page=21). 

 

A
M

D
M

 

Dovada 

http://am

ed.md/ro/

laws 

Publicată pe 

pagina web a 

autorității. 

http://amed.

md/ro/laws 

       

A
N

S
P

 

Dovada 

http://ans

p.md/ind

ex.php/ca

tegory/ac

te-

legislativ

e-si-

normativ

e/ 

Actele 

normative 

sunt plasate 

pe categorii 

la adresa  

http://ansp.m

d/index.php/c

ategory/acte-

legislative-si-

normative/ 

În incinta 

ANSP este  

amenajat spațiu 

special pentru 

documentarea 

cetățenilor 

Responsabili 

de furnizarea 

informației 

este Serviciul 

ghișeu unic  

 Informații 

despre 

descrierea 

instituție este 

plasată la 

adresa  

http://ansp.md/

# 

 

Actele 

normative sunt 

plasata 

conform 

ierarhiei 

în 

compartimente 

Legi, HG, 

Regulamente 

sanitare, 

Ordine 

MSMPS,  

Ordine ANSP, 

Ghiduri 

  

Rapoartele de 

activitate ale 

instituției sunt 

plasate la 

adresa 

http://ansp.md/

index.php/stati

stici-rapoarte/ 

și 

https://cloud.m

ail.ru/public/Jf

Ui/44ahFn6e6 

 

M
A

I 
  

Dovada 

https://m

ai.gov.m

d/ro/insti

tutii-

subordon

ate/servic

iul-

medical 

Pe pagina 

web oficială 

a MAI, sunt 

publicate 

toate actele 

normative ale 

Serviciului 

medical al 

MAI. 

În incinta 

Serviciului 

medical, sunt 

amenajate 

spații speciale 

pentru 

documentarea 

accesibilă 

solicitanților. 

 Metodologia 

stabilirii 

tarifelor 

pentru 

serviciile 

publice 

prestate 

contra plată, 

a fost 

Pe pagina web 

oficială a MAI 

este publicată 

informația ce 

conține 

descrierea 

structurii 

instituției, 

adresa, 

   

http://cnam.md/?page=9
http://cnam.md/?page=9
http://cnam.md/?page=21
http://cnam.md/?page=21
http://ansp.md/index.php/category/acte-legislative-si-normative/
http://ansp.md/index.php/category/acte-legislative-si-normative/
http://ansp.md/index.php/category/acte-legislative-si-normative/
http://ansp.md/index.php/category/acte-legislative-si-normative/
http://ansp.md/index.php/category/acte-legislative-si-normative/
http://ansp.md/
http://ansp.md/
http://ansp.md/index.php/statistici-rapoarte/
http://ansp.md/index.php/statistici-rapoarte/
http://ansp.md/index.php/statistici-rapoarte/
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
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  aprobată prin 

ordinul MAI 

nr. 74 din 

20.03.2017 și 

publicat pe 

pagina web a 

MAI. 

funcțiile și 

direcțiile de 

activitate ale 

instituției. 

Informația 

poate fi 

accesată la: 

https://mai.gov

.md/ro/instituti

i-

subordonate/se

rviciul-medical 

C
A

P
C

S
 

Dovada 

www.cap

cs.md 

 

Publicată pe 

pagina web a 

autorității. 

www.capcs.

md 

 

   Publicată pe pagina web a autorității. 

www.capcs.md 

 

T
o

ta
l 

in
st

it
u

ți
i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e
 

Numărul 

de 

instituţii 

care au 

realizat 

toţi 

indicatori

i - 1. 

Numărul 

de 

instituţii 

care au 

restanţe 

la 

anumiţi 

indicatori 

- 5. 

 

Actele 

normative ale 

instituțiilor 

publice sunt 

publicate pe 

paginile web 

oficiale 

Este amenajat 

spațiu pentru 

documentare, 

accesibil 

solicitanților. 

Sunt 

desemnați 

funcționari şi 

persoane 

responsabile 

pentru 

efectuarea 

procedurilor 

de furnizare a 

informațiilor 

oficiale 

Metodologia 

stabilirii 

tarifelor 

pentru 

serviciile 

publice 

prestate 

contra plată, 

a fost 

aprobată prin 

ordinul MAI 

nr. 74 din 

20.03.2017 și 

publicat pe 

pagina web a 

MAI. 

Informații 

despre 

descrierea 

instituțiilor pot 

fi accesate pe 

paginele web 

oficiale 

Toate actele 

legislative și 

normative, 

inclusiv 

protocoalele 

clinice 

naționale sunt 

plasate pe 

pagina web. 

Rapoartele de 

activitate, 

inclusiv cele 

informative 

sunt plasate pe 

pagina web. 

MSMPS nu 

percepe careva 

plață pentru 

pentru 

furnizarea 

informațiilor  

oficiale. 

https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-medical
http://www.capcs.md/
http://www.capcs.md/
http://www.capcs.md/
http://www.capcs.md/
http://www.capcs.md/
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Numărul 

de 

instituţii 

care nu 

au 

realizat 

niciun 

indicator 

- 0.
 

        

Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul 

sănătății 

Acțiunea 1.1.2.Asigurarea transparenței în procesul decizional  

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină; Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate;instituțiile medico-sanitare 

(responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Număr de anunțuri/comunicate referitor la inițierea elaborării deciziei publicate pe pagina-web oficială; 

2. Număr de proiecte de acte normative şi materiale aferente acesteia publicate pe pagina-web oficială; 

3. Număr de dezbateri publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; 

4. Număr de întruniri publice organizate în cazul a 5 și mai multe propuneri la proiectul de document de politică/act normativ neacceptate de autoritatea 

autor; 

5. Număr de cetățeni, asociații constituiteconform legislației și alte părți interesate consultați; 

6. Număr de recomandări ale cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate înaintate în procesul de elaborare a 

proiectelor de acte normative; 

7. Sinteza obiecțiilor şi propunerilor autorităților publice, precum şi sinteza recomandărilor reprezentanților societății civile (structurată pe articole sau 

puncte din proiectul de act normativ) publicate pe pagina-web oficială; 

8. Număr de proiecte de acte normative adoptate publicate pe pagina-web oficială; 

9. Raport anual privind transparența în procesul decizional publicat pe pagina-web oficială. 

Progresul în implementarea acţiunii 1.1.2. 

Descrierea măsurilor 

întreprinse de către 

instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Număr de 

anunțuri/comunicate 

referitor la inițierea 

elaborării deciziei 

publicate pe pagina-

Indicator 2 

Număr de proiecte de 

acte normative şi 

materiale aferente 

acesteia publicate pe 

pagina-web oficială; 

Indicator 8 

Număr de proiecte de acte 

normative adoptate publicate pe 

pagina-web oficială; 

Indicator 9 

Raport anual privind transparența 

în procesul decizional publicat pe 

pagina-web oficială. 
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web oficială; 

C

N

A

M 

Dovada 

http://cnam.md/?page=5

0 

Plasat 1 anunț privind 

iniţierea elaborării 

proiectului hotărârii 

Guvernului ,,Cu 

privire la modificarea 

și completarea 

Hotărârii Guvernului 

nr.1372 din 23 

decembrie 2005” 

Plasat spre consultare 

publică  proiectul 

Ordinului privind 

aprobarea Normelor 

metodologice cu 

privire la elaborarea și 

aprobarea devizului de 

venituri şi cheltuieli 

(business-plan) şi 

gestionarea 

mijloacelor financiare 

provenite din 

fondurile asigurării 

obligatorii de asistenţă 

medicală de către 

instituţiile medico-

sanitare încadrate în 

sistemul asigurării 

obligatorii de asistenţă 

medicală 

Au fost adoptate și publicate pe 

pagina-web oficială a CNAM, 

următoarele acte normative:  

- Regulamentul privind acordarea/ 

suspendarea statutului de persoană 

asigurată în sistemul asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală,  

aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.1246 din 19.12.2018;  

- Ordinul comun al MSMPS și 

CNAM nr.1532/571-A din 

26.12.2018 „Cu privire la 

modificarea Ordinului MSMPS și 

CNAM nr.1131/658-A din 29 

decembrie 2017 privind aprobarea 

Criteriilor de contractare a 

instituţiilor medico-sanitare în cadrul 

sistemului asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală pentru anul 2018”; 

- Ordinul CNAM nr.555-A din 

11.12.2018 "Cu privire la aprobarea 

listei documentelor necesare pentru 

contactarea prestatorilor de servicii 

medicale în cadrul asigurării 

obligatorii de asistență 

medicală" (Lista documentelor ce 

urmează a fi prezentate de către 

prestatorii de servicii medicale pentru 

contractare 

Ordinul CNAM nr.364-A din 

14.09.2018 "Cu privire la 

contractarea instituțiilor medico-

sanitare pentru anul 2019" (oferta 

AMP, oferta AMSA , oferta 

AMS,  oferta SIP,  oferta IMD,  Lista 

documentelor ce urmează a fi 

prezentate de către IMS pentru 

contractare). 

4. la pct.9. 

Raportul privind transparența în 

procesul decizional pentru anul 

2018, va fi publicat pe pagina-web 

oficială a CNAM, după întocmirea 

acestuia în termenul stabilit de 

legislație. 

http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Anunt%20initiere%20proiect%20HG%20med_compensate%201732.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Anunt%20initiere%20proiect%20HG%20med_compensate%201732.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Anunt%20initiere%20proiect%20HG%20med_compensate%201732.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Anunt%20initiere%20proiect%20HG%20med_compensate%201732.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Anunt%20initiere%20proiect%20HG%20med_compensate%201732.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Anunt%20initiere%20proiect%20HG%20med_compensate%201732.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Anunt%20initiere%20proiect%20HG%20med_compensate%201732.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Anunt%20initiere%20proiect%20HG%20med_compensate%201732.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Anunt%20initiere%20proiect%20HG%20med_compensate%201732.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/TransparentaDecizionala/2018/Proiectul%20Ordinului%20privind%20aprobarea%20Normelor%20metodologice%20cu%20privire%20la%20elaborarea%20%C8%99i%20aprobarea%20devizului%20de%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20%C5%9Fi%20gestionarea%20mijloacelor%20financiare%20provenite%20din%20fondurile%20asigur%C4%83rii%20obligatorii%20de%20asisten%C5%A3%C4%83%20med.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Ordin%20555-A.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Ordin%20555-A.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Ordin%20555-A.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Ordin%20555-A.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Ordin%20555-A.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Ordin%20555-A.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Ordin%20555-A.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Legislatie/ordine/2018/lista%20doc%20pentru%20contractarea%20IM.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Legislatie/ordine/2018/lista%20doc%20pentru%20contractarea%20IM.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Legislatie/ordine/2018/lista%20doc%20pentru%20contractarea%20IM.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Legislatie/ordine/2018/lista%20doc%20pentru%20contractarea%20IM.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/364-A%20din%2014_09_18%20contractarea%20IMS%202019.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/364-A%20din%2014_09_18%20contractarea%20IMS%202019.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/364-A%20din%2014_09_18%20contractarea%20IMS%202019.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/364-A%20din%2014_09_18%20contractarea%20IMS%202019.pdf
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Oferta%20AMP.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Oferta%20AMP.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Oferta%20AMSA.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Oferta%20AMSA.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Oferta%20AMS.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Oferta%20AMS.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Oferta%20SIP.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Oferta%20SIP.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Oferta%20IMD.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Lista%20documente%20necesare%20pentru%20contractare%20model%20cerere%20si%20cartela.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Lista%20documente%20necesare%20pentru%20contractare%20model%20cerere%20si%20cartela.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Lista%20documente%20necesare%20pentru%20contractare%20model%20cerere%20si%20cartela.doc
http://cnam.md/httpdocs/editorDir/file/Ordine/2018/Lista%20documente%20necesare%20pentru%20contractare%20model%20cerere%20si%20cartela.doc
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 Toate consultările sunt publice. Se întocmesc procese verbale, care pot fi prezentate 

la solicitare. 
 

T
o
ta

l 
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it
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i 
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n
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b
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e 

 Numărul de instituţii 

care au realizat toţi 

indicatorii  - 0 

Numărul de instituţii 

care au restanţe la 

anumiţi indicatori  - 0. 

Anunțurile/comunicate

le referitor la inițierea 

elaborării deciziei sunt 

publicate pe pagina-

web oficială. 

Proiecte de acte 

normative şi materiale 

aferente acesteia sunt 

publicate pe pagina-

web oficială. 

Se publică actele adoptate pe 

pagina web. 

Raportul privind transparența în 

procesul decizional pentru anul 

2018 urmează a fi publicat în 

trimestrul I. 

Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 1.2.1. Stabilirea costurilor serviciilor medicale prin procedură transparentă 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 - Trimestrul IV, 2020; 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate; instituțiile medico-

sanitare publice (responsabilitate consecutivă) 

Indicator de progres: 1. Metodologia stabilirii tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată publicată pe pagina web oficială; 

2. Informația privind aplicarea procedurii elaborată și publicată pe pagina web oficială a instituției 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Metodologia stabilirii tarifelor pentru 

serviciile publice prestate contra plată 

publicată pe pagina web oficială; 

Indicator 2 

Informația privind aplicarea procedurii 

elaborată și publicată pe pagina web 

oficială a instituției. 

M
S

M
P

S
 

Dovada 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/110646 

https://fmis.mf.gov.md/SSOFMIS/Account/Login.aspx?Retur

nUrl=%2fSSOFMIS%2f 

Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 

673 din 11.07.2018 cu privire la 

modificarea și completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 

2011, publicată la 13.07.2018 în 

Monitorul Oficial al RM nr. 256-265, 

art. Nr. 732. 

Raportul financiar al autorității pentru 

anul 2017 a fost prezentat la data de 

20.03.2018 către Ministerul Finanțelor 

prin sistemul electronic FMIS 

C
A

P
C

S
 

Pagina web oficială: www.capcs.md. 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/111606 

 

HG nr. 1128 din 10.10.2016 „cu 

privire la Centrul pentru achiziții 

publice centralizate în sănătate”. 

 

 

http://www.capcs.md/
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 Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi indicatori - 2. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun indicator - 0.
 

Metodologia stabilirii tarifelor pentru 

serviciile publice prestate contra plată 

este publicată pe pagina web oficială. 

Informația privind aplicarea procedurii 

elaborată și publicată pe pagina web 

oficială a instituției. 

Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 1.2.2. Asigurarea transparenței cu referire la dezvoltarea și aplicarea metodologiei creării prețurilor și achitarea sumelor din mijloace publice 

către parteneriatele publice-private  

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 - Trimestrul I, 2020; 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile medico-sanitare publice (responsabilitate comună) 

Indicator de progres: 1. Metodologia formării prețurilor și achitarea sumelor din mijloace publice către parteneriatele publice-private publicată pe pagina 

web oficială ; 

2. Raport anual privind serviciile medicale contractate și cuantumul resurselor alocate elaborat și publicat pe pagina web oficială a instituției 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Metodologia formării prețurilor și 

achitarea sumelor din mijloace 

publice către parteneriatele 

publice-private publicată pe pagina 

web oficială; 

 

Indicator 2 

Raport anual privind serviciile medicale 

contractate și cuantumul resurselor 

alocate elaborat și publicat pe pagina web 

oficială a instituției 

M
S

M
P

S
 

Dovada 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/110646 

https://fmis.mf.gov.md/SSOFMIS/Account/Login.aspx?Retur

nUrl=%2fSSOFMIS%2f  

Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 

673 din 11.07.2018 cu privire la 

modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 1020 din 

29 decembrie 2011, publicată la 

13.07.2018 în Monitorul Oficial al 

RM nr. 256-265, art. Nr. 732. 

Neinițiată. 

T
o
ta

l 

in
st
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u
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i 
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o
n
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b
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e 

 

Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi indicatori 1. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun indicator  0.
 

Metodologia formării prețurilor și 

achitarea sumelor din mijloace 

publice către parteneriatele 

publice-private este publică. 

Neinițiată. 
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Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 1.2.3. Asigurarea transparenței cu privire la dezvoltarea și aplicarea metodologiei formării prețurilor în domeniul farmaceutic 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 - Trimestrul I, 2020 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; Centrul pentru achiziții 

publice centralizate în sănătate; instituțiile medico-sanitare publice (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Metodologia formării prețurilor în domeniul farmaceutic publicată pe pagina web oficială a instituțiilor; 

2. Raport anual privind aplicarea metodologiei elaborat și publicat pe paginaweb oficială a instituțiilor publice 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Metodologia formării 

prețurilor în domeniul 

farmaceutic publicată pe 

pagina web oficială a 

instituțiilor; 

Indicator 2 

Raport anual privind aplicarea metodologiei 

elaborat și publicat pe pagina web oficială a 

instituțiilor publice 

MSM

PS 

Dovada 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/100955 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/103136 

 

Regulamentul cu privire la 

formarea preţurilor la 

medicamente, articole de uz 

medical şi alte produse 

farmaceutice este aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

603 din 02.07.1997 despre 

aprobarea Regulamentului 

privind formarea preţurilor la 

medicamente şi alte produse 

farmaceutice şi 

parafarmaceutice, cu 

modificările și completările 

ulterioare, publicată la data 

de 07.08.1997 în Monitorul 

Oficial al RM nr.51-52, art. 

Nr.562. 

În conformitate cu pct.16 al Hotărîrii 

Guvernului nr.603 din 02.07.1997 Ministerul 

Sănătăţii, prin intermediul Agenţiei 

Medicamentului, Ministerul Finanţelor, prin 

intermediul Serviciului Fiscal de Stat, 

Inspecţiei financiare şi Serviciului Vamal, 

precum şi Ministerul Afacerilor Interne vor 

asigura controlul asupra respectării modalităţii 

de formare a preţurilor la medicamentele 

comercializate şi plasate pe piaţa internă. 

Astfel, HG în cauză urmează a suferi 

modificări, deaorece Agenția Medicamentului 

și Dispozitivelor Medicale nu mai este în 

subordinea ministerului. 

Totodată, conform pct.8 al HG nr. 71/2013, 

AMDM 

g) elaborează şi gestionează documentele 

privind aspectele de siguranţă a 

medicamentelor cu informarea ulterioară a 

specialiştilor din domeniul sănătăţii; 

h) monitorizează siguranţa medicamentelor 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/100955


14 
  

autorizate şi depistează modificările apărute în 

raportul risc-beneficiu specific acestora. 
A

M
D

M
 

http://amed.md/ro/catalogul-de-preturi 

 

Îmregistrarea prețurilor la 

medicamente este publicată 

pe pagina web a autorității. 

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale este responsabilă de înregistrarea 

prețului de producător. Toate informațiile ce țin 

de acesta procedură sunt publicate pe pagina 

web a instituției. 

Metodologia de formare a prețului se regăsește 

în HG 603/1997 și tine de competența 

inspectoratului farmaceutic din subordinea 

Agenției de Sănătate Publică. 

T
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i 
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o
n
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b
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Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii -0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun indicator - 0.
 

Îmregistrarea prețurilor la 

medicamente este publicată 

pe pagina web a autorității. 

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale este responsabila de înregistrarea 

prețului de producător. Toate informațiile ce țin 

de acesta procedură sunt publicate pe pagina 

web a instituției. 

Metodologia de formare a prețului se regăsește 

în HG 603 și tine de competența inspectoratului 

farmaceutic din subordinea Agenției de 

Sănătate Publică. 

Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 1.2.6. Elaborarea și publicarea Raportului anual consolidat privind stabilirea costurilor și cheltuielilor din fondurile publice 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018  

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ; Compania Națională de Asigurări în Medicină ; Centrul pentru achiziții 

publice centralizate în sănătate ; instituțiile medico-sanitare publice (responsabilitate consecutivă) 

Indicator de progres: Indicatori de monitorizare și evaluare (conform acțiunilor 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3) stabiliți și diseminați 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2.6 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Indicatori de monitorizare și evaluare (conform acțiunilor 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3) 

stabiliți și diseminați 

M
S

M
P

S
 

Dovada 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/110646 

https://fmis.mf.gov.md/SSOFMIS/Account/Login.aspx?Retur

nUrl=%2fSSOFMIS%2f 

Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 673 din 11.07.2018 cu privire la modificarea 

și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011, publicată 

la 13.07.2018 în Monitorul Oficial al RM nr. 256-265, art. Nr. 732. 

http://amed.md/ro/catalogul-de-preturi
http://www.legis.md/cautare/rezultate/110646
https://fmis.mf.gov.md/SSOFMIS/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSSOFMIS%2f
https://fmis.mf.gov.md/SSOFMIS/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSSOFMIS%2f
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e Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun indicator -

MSMPS.
 

Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 673 din 11.07.2018 cu privire la modificarea 

și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011. 

 

Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 1.2.8.Creșterea transparenței cu privire la gestionarea finanțelor din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și la activitatea 

economică instituțională 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificare anuală 

Instituția responsabilă: Compania Națională de Asigurări în Medicină; instituțiile medico-sanitare publice (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Informația privind contractarea instituției medico-sanitare publice de către Compania Națională de Asigurări în Medicină 

publicată, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), ce conține numărul şi 

data contractului încheiat cu prestatorul de servicii medicale, spectrul şi tipul serviciilor medicale contractate, precum şi cea referitoare la volumul şi 

modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate ; 

2. Date privind activitatea economică a instituției, sursele de finanțare, serviciile acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină și necesitatea 

neacoperită financiar a serviciilor solicitate incluse  în Raportul anual privind gestionarea patrimoniului public al instituțiilor ; 

3. Structura Raportului anual despre activitatea economico-financiară a instituției medico-sanitare cu autofinanțare, nonprofit şi a instituției medico-

sanitare finanțate de la bugetul de stat elaborată şi aprobată ; 

4. Raport 15ormat despre activitatea economico-financiară a instituției publicat pe pagina web oficială a instituției. 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2.8. 

Descrierea măsurilor întreprinse 

de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Informația privind contractarea 

instituției medico-sanitare 

publice de către Compania 

Națională de Asigurări în 

Medicină publicată, în termen 

de 5 zile de la data încheierii 

contractului de acordare a 

asistenței medicale (de prestare 

a serviciilor medicale), ce 

conține numărul şi data 

contractului încheiat cu 

prestatorul de servicii medicale, 

Indicator 2 

Date privind activitatea 

economică a instituției, 

sursele de finanțare, 

serviciile acoperite de 

Compania Națională de 

Asigurări în Medicină și 

necesitatea neacoperită 

financiar a serviciilor 

solicitate incluse  în 

Raportul anual privind 

gestionarea patrimoniului 

public al instituțiilor 

Indicator 3 

Structura Raportului anual 

despre activitatea 

economico-financiară a 

instituției medico-sanitare 

cu autofinanțare, nonprofit 

şi a instituției medico-

sanitare finanțate de la 

bugetul de stat elaborată şi 

aprobată 

Indicator 4 

Raport 15ormat despre 

activitatea economico-

financiară a instituției 

publicat pe pagina web 

oficială a instituției. 
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spectrul şi tipul serviciilor 

medicale contractate, precum şi 

cea referitoare la volumul şi 

modul de virare a mijloacelor 

financiare pentru serviciile 

medicale contractate 

C
N

A
M

 

 Pe pagina web a CNAM, la 

rubrica „Prestatori de servicii 

medicale și farmacetice” a fost 

publicată Lista instituțiilor 

medico-sanitare contractate de 

CNAM în anul 2018, ce conține 

numărul şi data contractului 

încheiat cu prestatorul de 

servicii medicale, tipul de 

asistență medicală, precum şi 

suma contractuală. 

Anual este încheiat 

contract  cu Compania 

Națională de Asigurări în 

Medicină. 

De asemenea, se 

întocmește raport anual 

despre activitatea 

economico-financiară a 

instituției medico-sanitare,  

finanțate de la  bugetul de 

stat și din Fondurile 

asigurării obligatorii de 

asistență medicală și se 

prezintă MF și CNAM. 

  

M
S

M
P

S
 

   Aprobat Ordinul comun al 

MSMPS și CNAM nr. 

921/303 - A din 30 iulie 

2018 „Cu privire la 

modificarea Ordinului MS 

și CNAM nr. 198/86 - A 

din 17.03.2014 „Cu privire 

la aprobarea formularelor 

de evidență medical 

primară și dărilor de seamă 

în cadrul asigurării 

obligatorii de asistență 

16ormati”, care stabilește 

structura Dării de seamă 

despre îndeplinirea 

devizului de venituri și 

În conformitate cu 

Legea contabilității nr. 

113 din 27.04.2007, 

IMSP întrocmesc și 

prezintă situația 

financiară pentru anul 

2018, în trimestrul I, 

2019. La moment se 

colectează datele. 
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   cheltuieli (Business-Plan) 

al instituțiilor medico-

sanitare din mijloacele 

fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență 

medical. 

 

T
o
ta
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i 
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n
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b
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e 

 

Numărul de instituţii care 

au realizat toţi indicatorii -

0. 

Numărul de instituţii care 

au restanţe la anumiţi 

indicatori - 2. 

Numărul de instituţii care 

nu au realizat niciun 

indicator  - 0.
 

Pe pagina web a CNAM, la 

rubrica „Prestatori de servicii 

medicale și farmacetice” a fost 

publicată Lista instituțiilor 

medico-sanitare contractate de 

CNAM în anul 2018, ce conține 

numărul şi data contractului 

încheiat cu prestatorul de 

servicii medicale, tipul de 

asistență medicală, precum şi 

suma contractuală. 

Anual este încheiat 

contract  cu Compania 

Națională de Asigurări în 

Medicină. 

De asemenea, se 

întocmește raport anual 

despre activitatea 

economico-financiară a 

instituției medico-sanitare,  

finanțate de la  bugetul de 

stat și din Fondurile 

asigurării obligatorii de 

asistență medicală și se 

prezintă MF și CNAM 

Aprobată  Darea de seamă 

despre îndeplinirea 

devizului de venituri și 

cheltuieli (Business-Plan) 

al instituțiilor medico-

sanitare din mijloacele 

fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență 

medical. 

În conformitate cu 

Legea contabilității nr. 

113 din 27.04.2007, 

IMSP întrocmesc și 

prezintă situația 

financiară pentru anul 

2018, în trimestrul I, 

2019. La moment se 

colectează datele. 

Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul 

sănătății 

Acțiunea 1.2.9.  Gestionare transparentă și responsabilă a patrimoniului public 

Termenul de realizare:  Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină; Agenția Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate; instituțiile medico-sanitare 

publice; instituțiile medico-sanitare (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 3. Programul anual al activității de audit aprobat 

4. Declarația privind buna guvernare, publicată pe pagina web oficială a instituției 

5. Raport privind organizarea și funcționarea sistemului de management financiar și control prezentat Ministerului Finanțelor 

Progresul în implementarea acţiunii 1.2.9. 

Descrierea măsurilor întreprinse 

de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Programul anual al 

Indicator 2 

Declarația privind buna guvernare, 

Indicator 3 

Raport privind organizarea și funcționarea 
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Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul 

sănătății 

Acțiunea 1.3.1. Revizuirea și îmbunătățirea cadrului normativ pentru acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018  

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ; Agenția Națională pentru Sănătate Publică ; Compania Națională de Asigurări 

în Medicină ; instituțiile medico-sanitare și farmaceutice (responsabilitate comună) 

Indicator de progres: 1.Cadrul normativ pentru modificarea procedurii de evaluare și acreditare a instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice revizuit 

3. Procedura de verificare anuală a listei instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină cu lista 

instituțiilor acreditate 

Progresul în implementarea acţiunii 1.3.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Cadrul 18normativ pentru 

modificarea procedurii de 

Indicator 3 

Procedura de verificare 

anuală a listei instituțiilor 

Indicator 4 

Număr de contracte reziliate din 

lipsa certificatului de acreditare 

activității de audit aprobat publicată pe pagina web oficială a 

instituției 

sistemului de management financiar și 

control prezentat Ministerului Finanțelor 

AM

DM 

[Descrierea măsurilor 

întreprinse
1 

Sursa de verificare – dovadă
2
 

Sursa de verificare – dovadă 

Sursa de verificare – dovadă] 

Aprobat 

 

Realizat. 

http://amed.md/sites/default/files/doc/D

eclaratia%20privind%20buna%20guve

rnare.pdf 

 

Realizat. Remis către Ministerul Finanțelor. 

 

M
S

M
P

S
 

Dovadă 

https://msmps.gov.md/sites/d

efault/files/document/ 

attachments/declaratie_privin

d_buna_guvernare_2018.pdf. 

 

Planul anual de audit a 

fost elaborat și aprobat de 

Ministru la data de 

01.02.2018. 

 

Declaraţia privind buna guvernare este 

publicată pe pagina web 

 

T
o
ta

l 
in
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i 
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o
n
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b
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e 

 Numărul de instituţii care au 

realizat toţi indicatorii - 1. 

Numărul de instituţii care au 

restanţe la anumiţi indicatori 

-0.  

Programul anual al 

activității de audit este 

aprobat 

Declaraţia privind buna guvernare este 

publicată pe pagina web 

Raport remis către  Ministerul Finanțelor. 

http://amed.md/sites/default/files/doc/Declaratia%20privind%20buna%20guvernare.pdf
http://amed.md/sites/default/files/doc/Declaratia%20privind%20buna%20guvernare.pdf
http://amed.md/sites/default/files/doc/Declaratia%20privind%20buna%20guvernare.pdf
https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/
https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/
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evaluare și acreditare a 

instituțiilor medico-sanitare 

și farmaceutice revizuit 

medico-sanitare și 

farmaceutice contractate de 

Compania Națională de 

Asigurări în Medicină cu 

lista instituțiilor acreditate 

M
S

M
P

S
 

Dovadă A fost elaborată și urmează 

să fie înaintat pentru 

aprobare Guvernului 

proiectul de Hotărâre pentru 

aprobarea regulamentului 

Agenției de Evaluare și 

Acreditare a Prestatorilor de 

servicii medicale și Sociale, 

care va aduce inclusiv o 

îmbunătățire a procedurilor 

de evaluare și acreditare a 

instituțiilor medico-sanitare 

și farmaceutice. 

Concomitent, proiectul va 

prevede implicareaa în 

procesul de evaluare și 

acreditare a observatorilor 

din sectorul 

neguvernamental (ONG și 

alte organizații ale societății 

civile). 

 

 

C
N

A
M

 

Dovadă 

 

 În trimestrul IV anul 2018 a fost 

reziliat 1 contract privind eliberarea 

către persoanele înregistrate la 

medicul de familie a 

medicamentelor compensate din 

fondurile AOAM. 
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A
N

S
P

 

 În conformitate cu Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 280 din 29 noiembrie 2018 

funcțiile de evaluare și acreditare au fost atribuite Agenției naționale pentru acreditare în domeniul 

sănătății și asistenței sociale.  
M

A
I 

 

 

Spitalul Serviciului medical 

a fost acreditat de către 

Consiliul Național de 

Evaluare și Acreditare în 

Sănătate și i s-a eliberat 

certificat de Acreditare cu 

nr. 2613 din 17 septembrie 

2017. 

Policlinica Serviciului 

medical a fost acreditată de 

către Consiliul Național de 

Evaluare și Acreditare în 

Sănătate și i s-a eliberat 

certificat de acreditare cu nr. 

3283 din  06 octombrie  

2017. 

CMP a Serviciului medical a 

fost acreditat de către 

Consiliul Național de 

Evaluare și Acreditare în 

Sănătate la 17 septembrie 

2015 cu eliberarea 

certificatului de acreditare 

nr.2611. 

Farmacia Serviciului 

medical a fost acreditată în 

luna februarie 2018 și i s-a 

eliberat certificat de 

acreditare cu nr. 3424. 

Toate certificatele de 

acreditare sunt valabile 5 

ani. 
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 Numărul de instituţii care au realizat toţi 

indicatorii 0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi 

indicatori - 2. 
 

Proiectul HG este în curs de 

elaborare. 

Instituțiile medicale și 

farmaceutice sunt acreditate. 

Toate certificatele de 

acreditare sunt valabile 5 

ani. 

În trimestrul IV anul 2018 a fost 

reziliat 1 contract privind eliberarea 

către persoanele înregistrate la 

medicul de familie a 

medicamentelor compensate din 

fondurile AOAM. 

Prioritatea 1: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul 

sănătății 

Acțiunea 1.3.2. Extinderea capacităților comisiei de acreditare a instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018  

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; instituțiile medico-sanitare și 

farmaceutice (responsabilitate comună) 

Indicator de progres: 1. Procedura privind implicarea în procesul de evaluare și acreditare a instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice a observatorilor 

din sectorul neguvernamental (ONG și organizații necomerciale de profil active în protecția drepturilor omului, Ombudsman, reprezentanți ai pacienților) 

aprobată;  

2. Lista observatorilor din sectorul neguvernamental aprobată şi publicată pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și 

Agenției Naționale pentru Sănătate Publică 

Progresul în implementarea acţiunii 1.3.2. 

Descrierea măsurilor 

întreprinse de către 

instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Procedura privind implicarea în procesul de evaluare și acreditare a 

instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice a observatorilor din sectorul 

neguvernamental (ONG și organizații necomerciale de profil active în 

protecția drepturilor omului, Ombudsman, reprezentanți ai pacienților) 

aprobată 

Indicator 2 

Lista observatorilor din sectorul 

neguvernamental aprobată şi publicată pe 

pagina web oficială a Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale și Agenției 

Naționale pentru Sănătate Publică 

M
S

M
P

S
 

 A fost elaborată și urmează să fie înaintat pentru aprobare Guvernului 

proiectul de Hotărârre pentru aprobarea regulamentului Agenției de 

Evaluare și Acreditare a Prestatorilor de servicii medicale și Sociale, care va 

aduce inclusiv o îmbunătățire a procedurilor de evaluare și acreditare a 

instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice. Concomitent, proiectul va 

prevede implicarea în procesul de evaluare și acreditare a observatorilor din 

sectorul neguvernamental (ONG și alte organizații ale societății civile). 

 

A
N

S
P

  

 

Lista observatorilor urmează a fi stabilită 

după aprobarea Regulamentului supra- 

menționat, și plasată pe pagina web a  
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 instituției noi create. 

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
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n
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b

il
e 

 
Numărul de instituţii 

care au realizat toţi 

indicatorii -0. 

Numărul de instituţii 

care au restanţe la 

anumiţi indicatori - 

2. 

Numărul de instituţii 

care nu au realizat 

niciun indicator -0.
 

Proiectul este în curs de elaborare. Lista observatorilor urmează a fi stabilită 

după aprobarea Regulamentului supra-

menționat, și plasată pe pagina web a 

instituției noi create. 

Prioritatea II: Dezvoltarea unui cadru eficient pentru monitorizarea permanentă a integrității instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 2.1.1. Crearea unei comisii/structuri disciplinare care să monitorizeze îndeplinirea prevederilor Codului deontologic al lucrătorului medical şi al 

farmacistuluila nivel de sistem (național) 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018  

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Indicator de progres: 1. Decizie privind crearea unei comisii/structuri disciplinare la nivel national; 

2. Regulament de activitate și atribuții clar definite pentru comisia/structura disciplinară, inclusiv atribuțiile pentru sancționarea cazurilor de conflict de 

interese 

Progresul în implementarea acţiunii 2.1.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Decizie privind crearea unei comisii/structuri 

disciplinare la nivel national 

Indicator 2 

Regulament de activitate și atribuții clar definite 

pentru comisia/structura disciplinară, inclusiv 

atribuțiile pentru sancționarea cazurilor de conflict 

de interese 

M
S

M
P

S
 

 A fost elaborat un proiect de Regulament al 

structurii disciplinare care să monitorizeze 

îndeplinirea prevederilor Codului Deontologic al 

lucrătorului medical și farmacistului la nivel 

național, urmează să se decidă dacă această 

structură va deține personalitate juridică sau nu, 

precum și să fie identificată sursa financiară de 

asigurare a activitiății acestei structuri. 

La moment este în curs de elaborare. 
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Numărul de instituţii care au realizat toţi 

indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la 

anumiţi indicatori - 1. 

Numărul de instituţii care nu au realizat 

niciun indicator - 0.
 

A fost elaborat un proiect de Regulament al 

structurii disciplinare care să monitorizeze 

îndeplinirea prevederilor Codului Deontologic al 

lucrătorului medical și farmacistului la nivel 

național, urmează să se decidă dacă această 

structură va deține personalitate juridică sau nu, 

precum și să fie identificată sursa financiară de 

asigurare a activitiății acestei structuri. 

Proiectul este în curs de elaborare. 

Prioritatea II: Dezvoltarea unui cadru eficient pentru monitorizarea permanentă a integrității instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 2.1.2 Fortificarea capacităților de aplicare a prevederilor Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistuluila nivel instituțional 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 - Trimestrul I, 2020 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile medico-sanitare publice; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Coduri de etică instituționale care să reflecte specificul de activitate a instituției aprobate ; 

Plan anual de lucru al Comitetelor de etică aprobat în fiecare instituție ; 

Progresul în implementarea acţiunii 2.1.2 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Coduri de etică instituționale care să reflecte specificul 

de activitate a instituției aprobate  

Indicator 2 

Plan anual de lucru al Comitetelor de etică 

aprobat în fiecare instituție 

M
S

M
P

S
 

Dovada 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/9857

2 

Actul administrativ prin care sunt stabilite standardele 

de comportament etic: 

HG nr.192 din 24.03.2017 cu privire la aprobarea 

Codului deontologic al lucrătorului medical şi al 

farmacistului. 

În curs de elaborare. 

A
M

D
M

  Realizată. http://amed.md/ro/code-of-conduct 

 

C
A

P
C

S
 

Dovada 

www.capcs.md 

 

Emis Ordinul nr. Rg03-123 din 10.10.2018 cu privire 

la aprobarea Codului de conduită al angajaților 

CAPCS.  

A
N

S

P
 

 ANSP nu are Cod de etică instituțional 
 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/98572
http://www.legis.md/cautare/rezultate/98572
http://amed.md/ro/code-of-conduct
http://www.capcs.md/
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M
A

I 

Dovada 

Ordinul Serviciului medical al MAI nr.25 

din 13.08.2015 cu privire la crearea 

Comisiei de bioetică  în cadrul 

subdiviziunilor medicale ale Serviciului 

medical al MAI; 

Ordinul Serviciului medical al MAI nr. 22 

din 15.12.2016 cu privire la instituirea 

Comisiei de bioetică în cadrul Policlinicii 

MAI. 

 

Actul administrativ prin care a fost desemnată persoana 

responsabilă, numele şi prenumele, subdiviziunea, 

nivelul funcției:  

2. Ordinul Serviciului medical al MAI nr.25 din 

13.08.2015 cu privire la crearea Comisiei de bioetică  

în cadrul subdiviziunilor medicale ale Serviciului 

medical al MAI; 

3. Ordinul Serviciului medical al MAI nr. 22 din 

15.12.2016 cu privire la instituirea Comisiei de bioetică 

în cadrul Policlinicii MAI. 

Încălcări a normelor de etică și sancțiuni aplicate în 

perioada anilor 2017 – 2018, nu s-au înregistrat. 

 

T
o
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i 

re
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n
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b
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e 

 

Numărul de instituţii care au realizat toţi 

indicatorii -0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la 

anumiţi indicatori  - 3. 

Numărul de instituţii care nu au realizat 

niciun indicator - 0. 

Coduri de etică instituționale aprobate. În curs de elaborare. 

Prioritatea II: Dezvoltarea unui cadru eficient pentru monitorizarea permanentă a integrității instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 2.2.1. Evidența intrărilor financiare în instituțiile în care se realizează studii clinice 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile medico-sanitare publice (responsabilitate consecutivă) 

Indicator de progres: 1. Grup de lucru pentru dezvoltarea cadrului normativ creat ; 

 2. Procedura de înregistrare și evidență, la nivel de autoritate centrală, a contractelor dintre agenția de realizare a studiului clinic și instituția medicală 

(unde se realizează studiul clinic) și de monitorizare a plăților în contul spitalului conform prevederilor contractuale. 

Progresul în implementarea acţiunii 2.2.1 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Grup de lucru pentru dezvoltarea cadrului 

normativ creat  

Indicator 2 

Procedura de înregistrare și evidență, la nivel de 

autoritate centrală, a contractelor dintre agenția de 

realizare a studiului clinic și instituția medicală 

(unde se realizează studiul clinic) și de 

monitorizare a plăților în contul spitalului 

conform prevederilor contractuale. 
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Dovada Neinițiată. Neinițiată. 
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 Numărul de instituţii care au realizat toţi 

indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la 

anumiţi indicatori - 1. 

Numărul de instituţii care nu au realizat 

niciun indicator - 1 (MSMPS).
 

Neinițiată. Neinițiată. 

Prioritatea II: Dezvoltarea unui cadru eficient pentru monitorizarea permanentă a integrității instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 2.2.2. Crearea unui sistem nou de gestionare a consultațiilor de ambulatoriu contra plată 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; 

instituțiile medico-sanitare publice (responsabilitate consecutivă) 

Indicator de progres: 1. Regulament -cadru cu privire la prestarea serviciilor consultative de ambulator și stabilirea cotei parte de remunerare a 

specialistului elaborat și aprobat la nivel de autoritate centrală; 

2. Regulamente instituționale cu privire la consultația specialiștilor din secțiile spitalicești în regim ambulator, inclusiv consultațiile cadrele didactice 

universitare elaborate, aprobate și publicate pe paginile web oficiale ale instituțiilor; 

3.Acord elaborat și publicat pe paginile web oficiale ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie„Nicolae Testemițanu” și instituțiilor medico-sanitare 

publice; 

4. Regulament-cadru cu privire la stabilirea responsabilităților medicului invitat la solicitarea pacientului în afara orelor lui de muncă și modul de 

remunerare a muncii acestui specialist dezvoltat. 

Progresul în implementarea acţiunii 2.2.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Regulament -cadru cu 

privire la prestarea 

serviciilor consultative 

de ambulator și stabilirea 

cotei parte de remunerare 

a specialistului elaborat 

și aprobat la nivel de 

autoritate centrală 

Indicator 2 

Regulamente 

instituționale cu privire 

la consultația 

specialiștilor din 

secțiile spitalicești în 

regim ambulator, 

inclusiv consultațiile 

cadrele didactice 

universitare elaborate, 

Indicator 3 

Acord elaborat și 

publicat pe paginile 

web oficiale ale 

Universității de Stat de 

Medicină și 

Farmacie„Nicolae 

Testemițanu” și 

instituțiilor medico-

sanitare publice; 

Indicator 4 

Regulament-cadru 

cu privire la 

stabilirea 

responsabilităților 

medicului invitat la 

solicitarea 

pacientului în afara 

orelor lui de muncă 

și modul de 
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aprobate și publicate 

pe paginile web 

oficiale ale instituțiilor; 

 

remunerare a muncii 

acestui specialist 

dezvoltat. 
M

S
M

P
S

 

Dovada În curs de realizare În curs de realizare Neinițiată Neinițiată 
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n
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 Numărul de instituţii care au realizat toţi 

indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la 

anumiţi indicatori - 1. 

Numărul de instituţii care nu au realizat 

niciun indicator - 0.
 

În curs de realizare În curs de realizare Neinițiată Neinițiată 

Prioritatea II: Dezvoltarea unui cadru eficient pentru monitorizarea permanentă a integrității instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 2.3.1. Revizuirea procedurilor de contractare a instituțiilor medicale  

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 - Trimestrul I, 2019 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină; instituțiile medico-sanitare 

publice (responsabilitate comună) 

Indicator de progres: 1. Grup de lucru pentru îmbunătățirea mecanismului de contractare a instituțiilor medicale creat 

2. Cadru normativ cu privire la contractarea instituțiilor medicale revizuit 

Progresul în implementarea acţiunii 2.3.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Grup de lucru pentru îmbunătățirea 

mecanismului de contractare a instituțiilor 

medicale creat 

Indicator 1 

Cadru normativ cu privire la contractarea 

instituțiilor medicale revizuit 

M
S

M
P

S
 

Doavada 

Ordinul comun al CNAM și MSMPS nr. 1592/594-A 

din 28.12.2018 privind aprobarea criteriilor de 

contractare a prestatorilor de servicii medicale în 

cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de asistență 

medicală pentru anul 2019. 

Neinițiată. Aprobat Ordinul comun al CNAM și 

MSMPS nr. 1592/594-A din 28.12.2018 

privind aprobarea criteriilor de contractare 

a prestatorilor de servicii medicale în 

cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de 

asistență medicală pentru anul 2019. 
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 Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi 

indicatori - 1. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun 

indicator - 1 MSMPS.
 

Neinițiată. Aprobat Ordinul comun al CNAM și 

MSMPS nr. 1592/594-A din 28.12.2018 

privind aprobarea criteriilor de contractare 

a prestatorilor de servicii medicale în 

cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de 

asistență medicală pentru anul 2019. 

Prioritatea II: Dezvoltarea unui cadru eficient pentru monitorizarea permanentă a integrității instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 2.3.2. Asigurarea finanțării ritmice a instituțiilor medico-sanitare din mijloacele financiare disponibile în cazul situațiilor de risc  

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină; instituțiile medico-sanitare 

publice (responsabilitate comună) 

Indicator de progres: 1. Grup de lucru pentru elaborarea mecanismului de finanțare a instituțiilor medicale în cazul situațiilor de risc creat 

2. Cadru normativ referitor la mecanismul de finanțare a instituțiilor medicale în cazul situațiilor de risc elaborat și aprobat 

Progresul în implementarea acţiunii 2.3.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Grup de lucru pentru elaborarea 

mecanismului de finanțare a instituțiilor 

medicale în cazul situațiilor de risc creat 

Indicator 2 

Cadru normativ referitor la mecanismul de 

finanțare a instituțiilor medicale în cazul 

situațiilor de risc elaborat și aprobat 

M
S

M
P

S
 

Dovada 

Ordinul MSMPS nr. 1410 din 30 noiembrie 2018 cu 

privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 

488 din 21.06.2017 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea mijloacelor 

bugetare centralizate pentru realizarea programelor 

în domeniul sănătății”. 

Aprobat Ordinul MSMPS nr. 1410 din 30 noiembrie 2018 cu privire la modificarea și 

completarea Ordinului nr. 488 din 21.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea mijloacelor bugetare centralizate pentru realizarea programelor în 

domeniul sănătății”. 

C
N

A
M

  

 În perioada de raportare de către CNAM nu au fost înregistrate situații de risc. Totodată, 

autoritatea a asigurat finanțarea ritmică a instituțiilor medico-sanitare în conformitate cu 

prevederile contractuale, onorându-și integral obligațiile. 

T
o
ta

l 

in
st

it
u

ți
i Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 

2. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi 

indicatori - 0. 

 

Aprobat Ordinul MSMPS nr. 1410 din 30 noiembrie 2018 cu privire la modificarea și 

completarea Ordinului nr. 488 din 21.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea mijloacelor bugetare centralizate pentru realizarea programelor în 

domeniul sănătății”. 
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re
sp

o
n

sa
b

il
e 

 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun 

indicator - 0.
 

În perioada de raportare de către CNAM nu au fost înregistrate situații de risc. Totodată, 

autoritatea a asigurat finanțarea ritmică a instituțiilor medico-sanitare în conformitate cu 

prevederile contractuale, onorându-și integral obligațiile. 

Prioritatea II: Dezvoltarea unui cadru eficient pentru monitorizarea permanentă a integrității instituțiilor din sistemul sănătății 

Acțiunea 2.4.1. Semnarea acordului de colaborare dintre Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale; Centrul Naţional Anticorupţie (responsabilitate comună) 

Indicator de progres: Acord semnat și publicat pe paginile oficiale ale instituțiilor publice 

Progresul în implementarea acţiunii 2.4.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Acord semnat și publicat pe paginile oficiale ale instituțiilor publice 

M
S

M
P

S
 

 Acordul de colaborare între Centrul Național Anticorupție și Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale a fost semnat în septembrie 2018. 

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e 

 Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii -

1. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi 

indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun 

indicator - 0.
 

Acordul de colaborare între Centrul Național Anticorupție și Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale a fost semnat în septembrie 2018. 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

Acțiunea 3.1.1. Asigurarea angajării şi promovării agenților publici pe bază de merit şi de integritate profesională 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile publice din sector; (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Număr de agenți publici angajați prin concurs sau prin transfer de la alte instituții publice 

2. Număr de caziere de integritate solicitate de instituțiile publice la angajare (instituții ce cad sub incidența Legii integrității nr. 82/2017) 

3. Număr de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate 

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile Realizarea indicatorilor de progres 
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responsabile de realizarea acţiunii: Indicator 1 

Număr de agenți publici 

angajați prin concurs sau 

prin transfer de la alte 

instituții publice 

Indicator 2 

Număr de caziere de 

integritate solicitate de 

instituțiile publice la 

angajare (instituții ce cad 

sub incidența Legii 

integrității nr. 82/2017) 

Indicator 3 

Număr de contestații depuse 

împotriva rezultatelor 

concursurilor organizate 

MSM

PS 

Dovada Pe parcursul anului 2018 

MSMPS a organizat 6 

concursuri pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante, în 

rezultatul cărora au fost 

angajați 16 funcționari 

publici, și 4 funcționari 

publici angajați prin 

transfer. 

Au fost solicitate 14 

caziere de integritate, la 

angajare. 

 

Nu a fost depusă nici o 

contestație împotriva 

rezultatelor concursurilor. 

 

C
N

A
M

 

 În trimestrul IV anul 2018 

au fost încadrate în câmpul 

muncii 6 persoane.  

Toți angajații au  completat 

Declaraţia pe propria 

răspundere cu privire la 

faptul că, pe durata 

activităţii la locurile de 

muncă precedente, nu a 

încălcat prevederile art.7 

alin.(2) din Legea nr.325 din 

23 decembrie 2013 privind 

evaluarea integrităţii 

instituţionale. 

  

 

Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 

2. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi 

indicatori - 0. 

 

Pe parcursul anului 2018 

MSMPS a organizat 6 

concursuri pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante, în 

rezultatul cărora au fost 

Au fost solicitate 14 

caziere de integritate, la 

angajare. 

 

Nu a fost depusă nici o 

contestație împotriva 

rezultatelor concursurilor. 

 

lex:LPLP20131223325
lex:LPLP20131223325
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T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun 

indicator - 0. 

angajați 16 funcționari 

publici, și 4 funcționari 

publici angajați prin 

transfer. În trimestrul IV 

anul 2018 au fost încadrate 

în câmpul muncii 6 

persoane.  

 

  

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

Acțiunea 3.1.2. Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile publice din sector (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Număr de cazuri de incompatibilități şi restricții în ierarhie atestate şi soluționate în instituțiile publice 

2. Număr de sesizări la Autoritatea Națională de Integritate cu privire la încălcarea regimului de incompatibilități şi limitare a publicității 

3. Număr de persoane suspendate pentru asemenea încălcări 

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Număr de cazuri de 

incompatibilități şi restricții 

în ierarhie atestate şi 

soluționate în instituțiile 

publice 

Indicator 2 

Număr de sesizări la 

Autoritatea Națională de 

Integritate cu privire la 

încălcarea regimului de 

incompatibilități şi limitare 

a publicității 

Indicator 3 

Număr de persoane 

suspendate pentru asemenea 

încălcări 

M
S

M
P

S
  

Dovadă Nu au fost înregistrate. 

 

Nu au fost depuse sesizări 

la ANI cu privire la 

încălcarea regimului de 

incompatibilităţi şi limitare 

a publicităţii, 

Nici o persoană nu a fost 

suspendată pentru asemenea 

încălcări. 

C
N

A
M

 

 În trimestrul IV anul 2018 

incompatibilităţi şi restricţii 

în ierarhie atestate şi 

soluţionate în CNAM nu au 

fost atestate.  

 

Autoritatea Națională de 

Integritate  nu a fost 

sesizată de către CNAM cu 

privire la încălcarea 

regimului de 

incompatibilităţi 

În CNAM nu au avut loc 

suspendări din funcție a 

angajaților pentru încălcarea 

regimului de 

incompatibilităţi şi limitare a 

publicităţii. 
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  şi limitare a publicităţii.  

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e 

 Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 

2. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi 

indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun 

indicator - 0.
 

Nu au fost atestate cazuri de 

incompatibilităţi şi restricţii 

în ierarhie. 

 

Autoritatea Națională de 

Integritate cu privire la 

încălcarea regimului de 

incompatibilități şi limitare 

a publicității 

Nici o persoană nu a fost 

suspendată pentru asemenea 

încălcări. 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

Acțiunea 3.1.3. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmitereafavoritismului 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile publice din sector; Autoritatea Națională de Integritate, 

(responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Număr de conflicte de interese declarate și soluționate în cadrul instituțiilor publice 

2. Număr de conflicte de interese sesizate la Autoritatea Națională de Integritate 

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Număr de conflicte de interese declarate și 

soluționate în cadrul instituțiilor publice 

Indicator 2 

Număr de conflicte de interese sesizate la 

Autoritatea Națională de Integritate 

M
S

M
P

S
 

Dovadă MSMPS a fost sesizat de către ANI pentru un caz de încălcarea a regimului conflictului 

de interese de către de către un conducător de instituție socială, din subordinea 

ministerului. În acest sens a fost aprobat Ordinul MSMPS nr.178 P5 din 22.11.2018, prin 

care au fost redistribuite unele atribuții altor factori de decizie. 

Nu a fost instrumentat nici un dosar penal sau contravențional. 

C
N

A
M

 

 Număr de conflicte de interese declarate și 

soluționate în cadrul CNAM - 0. 
Număr de conflicte de interese sesizate la 

Autoritatea Națională de Integritate – 0. 

 

M
A

I 

 Actele administrative prin care a fost 

instituit Registrul declarațiilor privind 

conflictele de interese și a fost desemnată 

persoana responsabilă: Ordinul Serviciului 
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 medical al MAI nr. 3 din 13.02.2015, nr. 44 

din 14.09.2017. 

 

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 
re

sp
o
n

sa
b

il
e 

 
Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 

2. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi 

indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun 

indicator - 0.
 

MSMPS a fost sesizat de către ANI pentru 

un caz de încălcarea a regimului 

conflictului de interese de către de către un 

conducător de instituție socială, din 

subordinea ministerului. În acest sens a fost 

aprobat Ordinul MSMPS nr.178 P5 din 

22.11.2018, prin care au fost redistribuite 

unele atribuții altor factori de decizie. 

Nu a fost instrumentat nici un dosar penal 

sau contravențional. 

 

Număr de conflicte de interese sesizate la 

Autoritatea Națională de Integritate – 0. 

 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

Acțiunea 3.1.4. Asigurarea respectării regimului cadourilor 

Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile publice din sector (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Comisii de evidență a cadourilor create/atribuția de evidență a cadourilor acordată comitetelor de etică, 

4. Număr de cadouri predate comisiilor de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul instituțiilor publice 

5. Număr şi sumă a cadourilor răscumpărate în cadrul instituțiilor publice 

6. Număr de cadouri inadmisibile, transmise agenției anticorupție şi număr de dosare penale şi contravenționale instrumentate 

7. Registre de evidență a cadourilor publicate pe paginile web oficiale ale instituțiilor publice 

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.4. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Comisii de 

evidență a 

cadourilor 

create/atribuția de 

evidență a 

cadourilor acordată 

comitetelor de etică 

 

Indicator 2 

Număr de cadouri 

predate comisiilor 

de evidență și 

evaluare a 

cadourilor în cadrul 

instituțiilor publice 

Indicator 3 

Număr şi sumă a 

cadourilor 

răscumpărate în 

cadrul 

instituțiilor 

publice 

Indicator 4 

Număr de cadouri 

inadmisibile, transmise 

agenției anticorupție şi 

număr de dosare penale şi 

contravenționale 

instrumentate 
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C
N

A
M

 

Dovadă Prin Ordinul 

CNAM nr.100-A 

din 21.03.2018 a 

fost instituită 

Comisia de 

evidență și evaluare 

a cadourilor și s-a 

desemnat persoana 

responsabilă pentru 

păstrarea 

cadourilor. 

 

Numărul de cadouri 

predate Comisiei de 

evidență și evaluare 

a cadourilor în 

trimestrul IV anul 

2018 – 0. 

Numărul 

cadourilor 

răscumpărate – 

0. 

Suma cadourilor 

răscumpărate – 0 

lei. 

Număr de cadouri 

inadmisibile transmise 

Centrului Național 

Anticorupție – 0. 

M
S

M
P

S
 

Dovadă Prin ordinul 

MSMPS nr. 124 P9 

din 17.08.2018 „Cu 

privire la măsurile 

de integritate 

profesională în 

cadrul Ministerului 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale” 

a fost aprobat 

Registrul de 

evidență a 

cadourilor și 

componența 

comisiei de 

evidență și evaluare 

a cadourilor. 

Pe parcursul anului 

2018 în cadrul 

autorității publice 

au fost declarate 4 

cadouri. 

 

Numărul 

cadourilor 

răscumpărate – 

0. 

Suma cadourilor 

răscumpărate – 0 

lei. 

Număr de cadouri 

inadmisibile transmise 

Centrului Național 

Anticorupție – 0. 

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e 

 Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 

2. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi 

indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun 

indicator - 0.
 

Comisii de 

evidență a 

cadourilor 

create/atribuția de 

evidență a 

cadourilor create 

Numărul de cadouri 

predate Comisiei de 

evidență și evaluare 

a cadourilor în 

trimestrul IV anul 

2018 – 0. 

Numărul 

cadourilor 

răscumpărate – 

0. 

Suma cadourilor 

răscumpărate – 0 

lei. 

Număr de cadouri 

inadmisibile transmise 

Centrului Național 

Anticorupție – 0. 
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Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

Acțiunea 3.1.5. Asigurarea neadmiterii, denunțării şi tratării influențelor necorespunzătoare  

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Instituțiile publice din sector (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Număr de cazuri de influență necorespunzătoare denunțate, soluționate în cadrul instituțiilor publice 

2. Număr de cazuri de influență necorespunzătoare denunțate Centrului Național Anticorupție 

Progresul în implementarea acţiunii 1 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Număr de cazuri de influență 

necorespunzătoare denunțate, soluționate în 

cadrul instituțiilor publice 

Indicator 2 

Număr de cazuri de influență necorespunzătoare 

denunțate Centrului Național Anticorupție 

C
N

A
M

 

Dovadă În trimestrul IV anul 2018 nu au existat denunțări și cazuri de influență necorespunzătoare. 

M
S

M
P

S
 

Dovadă În trimestrul IV anul 2018 nu au existat denunțări și cazuri de influență necorespunzătoare. 

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e 

 Numărul de instituţii care au realizat 

toţi indicatorii -2. 

Numărul de instituţii care au restanţe 

la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au 

realizat niciun indicator - 0.
 

În trimestrul IV anul 2018 nu au existat denunțări și cazuri de influență necorespunzătoare. 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

Acțiunea 3.1.6. Asigurarea neadmiterii și denunțării manifestărilor de corupție; protecție avertizorilor de integritate 

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile publice din sector (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Număr de manifestări de corupție denunțate de către agenții publici conducătorilor instituțiilor publice şi agențiilor  anticorupție 

2. Număr de avertizări de integritate depuse în cadrul instituțiilor publice 
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3. Număr de avertizări de integritate transmise Autorității Naționale de Integritate 

4. Număr de avertizori de integritate supuși protecției 

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.6. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Număr de manifestări de 

corupție denunțate de către 

agenții publici conducătorilor 

instituțiilor publice şi 

agențiilor  anticorupție 

Indicator 2 

Număr de avertizări de 

integritate depuse în cadrul 

instituțiilor publice 

Indicator 3 

Număr de avertizări de 

integritate transmise 

Autorității Naționale 

de Integritate 

Indicator 4 

Număr de 

avertizori de 

integritate supuși 

protecției 

C
N

A
M

 

Dovadă În trimestrul IV anul 2018 

CNAM nu a înregistrat nici 

un caz de corupție denunțat 

conducătorilor CNAM și 

agenților anticorupție de către 

agenţii publici. 

Avertizări de integritate depuse /transmise 

Autorității Naționale de Integritate, pe parcursul 

trimestrului IV anul 2018, nu au avut loc. 

Număr de 

avertizori de 

integritate supuși 

protecției – 0. 

 

M
S

M
P

S
 

Dovadă Nu a fost denunțat nici un caz 

de  manifestări de corupţie. 

Nu a fo Nu a fost depusă nici o avertizare de 

integritate.st depusă nici o avertizare de integritate. 

Număr de 

avertizori de 

integritate supuși 

protecției – 0. 

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e 

 Numărul de instituţii care au 

realizat toţi indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au 

restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au 

realizat niciun indicator - 0.
 

Nu a fost denunțat nici un caz 

de  manifestări de corupţie. 

 Număr de 

avertizori de 

integritate supuși 

protecției – 0. 

 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

Acțiunea 3.1.7. Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate 

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile publice din sector(responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: : 1. Număr de sancțiuni disciplinare aplicate în cadrul instituțiilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenții 

publici 
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2. Număr de sesizări depuse de către conducătorii instituțiilor publice la autoritățile anticorupție cu privire la incidentele de integritate ce constituie 

infracțiuni şi contravenții 

3. Număr de suspendări din funcții ale agenților publici inculpați pentru infracțiuni de corupție sau conexe corupției 

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.7. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Număr de sancțiuni disciplinare 

aplicate în cadrul instituțiilor 

publice în legătură cu incidentele 

de integritate admise de agenții 

publici 

 

Indicator 2 

Număr de sesizări depuse de 

către conducătorii instituțiilor 

publice la autoritățile 

anticorupție cu privire la 

incidentele de integritate ce 

constituie infracțiuni şi 

contravenții 

Indicator 3 

Număr de suspendări din funcții 

ale agenților publici inculpați 

pentru infracțiuni de corupție sau 

conexe corupției 

C
N

A
M

 

Dovadă 
Angajații CNAM nu au fost sancționați disciplinar pentru incidentele de integritate, precum și nu au fost 

suspendați din funcție pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei. 

 

M
S

M
P

S
 

Dovadă Pe parcursul anului 2018 au fost 

sancționați disciplinar 3 

conducători de IMSP din 

subordinea MSMPS, pentru 

iresponsabilitatea manifestării 

spiritului de intoleranţă faţă de 

incidentele de integritate în cadrul 

entităţilor publice. 

  

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
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o
n
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b
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e 

 

Numărul de instituţii care au 

realizat toţi indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au 

restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au 

realizat niciun indicator - 0.
 

Pe parcursul anului 2018 au fost 

sancționați disciplinar 3 

conducători de IMSP din 

subordinea MSMPS, pentru 

iresponsabilitatea manifestării 

spiritului de intoleranţă faţă de 

incidentele de integritate în cadrul 

entităţilor publice. 

Angajații CNAM nu au fost sancționați disciplinar pentru incidentele 

de integritate, precum și nu au fost suspendați din funcție pentru 

infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei. 

 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 
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Acțiunea 3.1.8. Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupție 

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile publice din sector (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Registre ale riscurilor care includ riscurile de corupție elaborate de către instituțiile publice 

2. Registrulde evidență a riscurilor completat cu riscurile de corupție după incidentele de integritate din cadrul instituțiilor publice 

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.8. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Registre ale riscurilor care includ riscurile de 

corupție elaborate de către instituțiile publice 

Indicator 2 

Registrul de evidență a riscurilor completat cu 

riscurile de corupție după incidentele de integritate din 

cadrul instituțiilor publice 

 

C
N

A
M

 

Dovadă 

Ordinul CNAM nr.13-A din 

16.01.2018 

Prin Ordinul CNAM nr.13-A din 16.01.2018 a 

fost instituit Comitetul pentru riscuri în cadrul 

CNAM. 

 

Prin Ordinul CNAM nr.41-A din 31.01.2018 a fost 

aprobat Registrul riscurilor al CNAM pentru anul 

2018, care cuprinde și riscuri operaționale, financiare 

și de corupție. Urmare a evaluării riscurilor, inclusiv a 

celor operaționale, financiare, de fraudă și corupție 

Registrul riscurilor al CNAM pentru anul 2018 a fost 

revizuit și aprobat prin Ordinul CNAM nr.307-A din 

30.07.2018 ”Cu privire la modificarea Anexei la 

Ordinul CNAM nr.41-A din 30.07.2018”. 

M
S

M
P

S
 

Dovadă Urmare a evaluării riscurilor, inclusiv a celor 

operaționale, financiare, de fraudă și corupție 

Registrul riscurilor pentru anul 2018 a fost 

revizuit și aprobat. 

 

T
o
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i 
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n
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b
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 Numărul de instituţii care au 

realizat toţi indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au 

restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au 

realizat niciun indicator - 0.
 

Registre ale riscurilor care includ riscurile de 

corupție elaborate 

A fost instituit Comitetul pentru riscuri. 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

Acțiunea 3.2.2. Crearea de instrumente pentru exercitarea onestă şi corectă a funcţiei publice, inclusiv prevenirea conflictului de interese și asigurarea 

integrității lucrătorilor medicali 
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Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile publice din sector; Autoritatea Națională de Integritate  

Indicator de progres: 2. Acte departamentale ce reglementează procedura de angajare/promovare a angajaților,cu includerea cazierului de integritate, 

revizuite conform prevederilor Legii integrității nr. 82/2017 și Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

Progresul în implementarea acţiunii 3.2.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Acte departamentale ce reglementează procedura de angajare/promovare a 

angajaților,cu includerea cazierului de integritate, revizuite conform prevederilor 

Legii integrității nr. 82/2017 și Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public 

M
S

M
P

S
 

Dovadă 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/103439 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lan

g=1&id=366550 

 

Actele departamentale ce reglementează procedura de angajare/promovare a 

angajaților: pentru funcționari publici - HG 201/2009 privind punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public; 

pentru conducătorii IMSP - HG 1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului 

privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor 

medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei 

Totodată, a fost aprobat Ordinul MSMPS nr. 60 P§3 din 24.04.2018 cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursurilor pentru angajarea în funcție de 

conducător al instituțiilor publice în care MSMPS exercită calitatea de fondator, 

potrivit căruia conducătorii instituțiilor bugetare declară pe propria răspundere 

lipsa antecedentelor penale. 

T
o
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n
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b
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e 

 Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii -1. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun indicator - 0.
 

Actele departamentale ce reglementează procedura de angajare/promovare a 

angajaților: pentru funcționari publici - HG 201/2009 privind punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public; 

pentru conducătorii IMSP - HG 1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului 

privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor 

medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei 

Totodată, a fost aprobat Ordinul MSMPS nr. 60 P§3 din 24.04.2018 cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursurilor pentru angajarea în funcție de 

conducător al instituțiilor publice în care MSMPS exercită calitatea de fondator, 

potrivit căruia conducătorii instituțiilor bugetare declară pe propria răspundere 

lipsa antecedentelor penale. 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/103439
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366550
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366550
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climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

Acțiunea 3.2.3.. Dezvoltarea și aprobarea unui mecanism de monitorizare a angajării concomitente în sectorul public și privat din domeniul sănătății 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile publice din sector(responsabilitate consecutivă) 

Indicator de progres: 1. Mecanism de monitorizare a angajării concomitente în sectorul public și privat în domeniul sănătății elaborat 

Progresul în implementarea acţiunii 3.2.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Mecanism de monitorizare a angajării concomitente în sectorul public și privat 

în domeniul sănătății elaborat 

M
S

M
P

S
 

 Neinițiată. 

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
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o
n

sa
b

il
e 

 Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi indicatori - 1. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun indicator - 1 

(MSMPS).
 

Neinițiată. 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

 

Acțiunea 3.2.4. Dezvoltarea unor măsuri de prevenire a conflictului de interese dintre medici și firme farmaceutice 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2018 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină; Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică; instituțiile medico-sanitare publice (indicatorii 1 și 2 –responsabilitate consecutivă; indicatorii 3 și 4 – responsabilitate comună) 

Indicator de progres: Procedură pentru determinarea și aplicarea sancțiunilor și penalităților atunci cînd medicii prescriu denumirea comercială a 

medicamentelor elaborată și aprobată 

 

Progresul în implementarea acţiunii 3.2.4. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Procedură pentru determinarea și aplicarea sancțiunilor și penalităților atunci cînd medicii prescriu 

denumirea comercială a medicamentelor elaborată și aprobată 
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C
N

A
M

 

Dovadă 

http://www.legis.md/cautare/rezultate

/95617 

Responsabilitatea privind prescrierea medicamentelor compensate de către medicii de familie/specialiști de 

profil este prevăzută în Contractul privind acordarea serviciilor  medicale în cadrul AOAM încheiat intre 

CNAM și instituţia medicală (HG nr.1372 din 23.12.2005, cu modificările și completările ulterioare). Prin 

prisma prevederilor Contractului pentru prescriere neregulamentară şi/sau neargumentată a reţetelor pentru 

medicamente compensate, CNAM percepe suma prejudiciată şi aplică o penalitate în mărime de 5% din 

suma compensată a rețetelor completate eronat. Concomitent se remarcă faptul, că în cadrul evaluărilor nu 

au fost constatate cazuri de prescriere eronată de către medici a denumirii comerciale a medicamentelor 

compensate. 

 

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e 

 

Numărul de instituţii care au realizat 

toţi indicatorii - 1. 

Numărul de instituţii care au restanţe 

la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au 

realizat niciun indicator - 0.
 

Responsabilitatea privind prescrierea medicamentelor compensate de către medicii de familie/specialiști de 

profil este prevăzută în Contractul privind acordarea serviciilor  medicale în cadrul AOAM încheiat intre 

CNAM și instituţia medicală (HG nr.1372 din 23.12.2005, cu modificările și completările ulterioare). Prin 

prisma prevederilor Contractului pentru prescriere neregulamentară şi/sau neargumentată a reţetelor pentru 

medicamente compensate, CNAM percepe suma prejudiciată şi aplică o penalitate în mărime de 5% din 

suma compensată a rețetelor completate eronat. Concomitent se remarcă faptul, că în cadrul evaluărilor nu 

au fost constatate cazuri de prescriere eronată de către medici a denumirii comerciale a medicamentelor 

compensate. 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 

climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 

Acțiunea 3.2.6. Diminuarea riscului de corupere a persoanelor implicate în procesul de autorizare a medicamentelor 

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

Indicator de progres: 1. Agenda și minutele ședinței Comisiei Medicamentului publicate pe pagina web oficială a Agenției Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale 

2. Lista experților implicați în evaluarea dosarelor pentru medicamentele solicitate spre autorizare publicată și actualizată pe pagina web oficială a 

Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

3. Declarațiile conflictelor de interese și CV-urile membrilor Comisiei Medicamentului și a experților externi implicați în evaluarea dosarelor pentru 

medicamentele solicitate spre autorizare publicate pe pagina web oficială a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

4. Rapoarte de evaluare a dosarelor pentru autorizarea medicamentelor publicate pe pagina web oficială a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale 

Progresul în implementarea acţiunii 3.2.6. 

Descrierea măsurilor întreprinse de 

către instituţiile responsabile de 

realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Agenda și minutele ședinței 

Comisiei Medicamentului 

publicate pe pagina web 

Indicator 2 

. Lista experților implicați în 

evaluarea dosarelor pentru 

medicamentele solicitate 

Indicator 3 

Declarațiile 

conflictelor de 

interese și CV-urile 

Indicator 4 

Rapoarte de evaluare a 

dosarelor pentru 

autorizarea 
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oficială a Agenției 

Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale 

spre autorizare publicată și 

actualizată pe pagina web 

oficială a Agenției 

Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale 

membrilor Comisiei 

Medicamentului și a 

experților externi 

implicați în evaluarea 

dosarelor pentru 

medicamentele 

solicitate spre 

autorizare publicate pe 

pagina web oficială a 

Agenției 

Medicamentului și 

Dispozitivelor 

Medicale 

medicamentelor 

publicate pe pagina 

web oficială a 

Agenției 

Medicamentului și 

Dispozitivelor 

Medicale 

AM

DM 

Dovadă 

http://amed.md/ro/important-

information 

 

Pagina web oficială a 

Agenției Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale 

 

Lista experților nu este  

publicată din următoarele 

motive: influenta posibilă 

din partea agenților 

economici și riscuri de 

corupere a experților, în 

procesul de evaluare a 

dosarelor 

 

Lista membrilor 

Comisiei 

Medicamentului este 

publicata odată cu 

regulamentul 

 

http://amed.md/ro/imp

ortant-information 

Declarațiile 

conflictelor de 

interese urmează a fi 

publicate, conform 

procedurii. 

 

Rapoartele de 

evaluare conțin 

informație 

confidențială cu 

referire la 

medicament. Prin 

publicarea lor pot fi 

încălcate drepturile la 

proprietatea 

intelectuală. 

Totodată, în urma 

finalizării proiectului 

Twinning și aprobarea 

noii Legi a 

medicamentului se 

intenționează de a 

alinia această 

procedură la practica 

europeană, prin 

publicarea informației 

indicate (rapoartele 

experților), excluzând 

din ea tot ce reprezintă 
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informație 

confidențială 
T
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b
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e 

 
Numărul de instituţii care au 

realizat toţi indicatorii - 1. 

Numărul de instituţii care au 

restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au 

realizat niciun indicator - 0.
 

Pagina web oficială a 

Agenției Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale 

 

Lista experților nu este  

publicată din următoarele 

motive: influenta posibilă 

din partea agenților 

economici și riscuri de 

corupere a experților, în 

procesul de evaluare a 

dosarelor 

 

Lista membrilor 

Comisiei 

Medicamentului este 

publicata odată cu 

regulamentul 

 

http://amed.md/ro/imp

ortant-information 

Declarațiile 

conflictelor de 

interese urmează a fi 

publicate, conform 

procedurii. 

 

Rapoartele de 

evaluare conțin 

informație 

confidențială cu 

referire la 

medicament. Prin 

publicarea lor pot fi 

încălcate drepturile la 

proprietatea 

intelectuală. 

Totodată, în urma 

finalizării proiectului 

Twinning și aprobarea 

noii Legi a 

medicamentului se 

intenționează de a 

alinia această 

procedură la practica 

europeană, prin 

publicarea informației 

indicate (rapoartele 

experților), excluzând 

din ea tot ce reprezintă 

informație 

confidențială. 

Prioritatea IV: Dezvoltarea unui dialog mai activ cu populația cu privire la declararea actului de corupție în sistemul de sănătate 

Acțiunea 4.1.1. Dezvoltarea continuă a acțiunilor de informare a populației 

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I 

Instituția responsabilă: Compania Națională de Asigurări în Medicină; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile medico-sanitare 

publice (responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 1. Număr de acțiuni de informare a populației despre drepturile şi obligațiunile beneficiarilor sistemului asigurării obligatorii de 

asistență medicală, inclusiv despre inadmisibilitatea oferirii de „cadouri” și „mulțumiri” 

2. Număr de acțiuni de informare a beneficiarilor, inclusiv cu privire la modalitatea de a-și manifesta nemulțămirea, de a raporta acte de corupție cum ar fi: 

condiționarea actului medical, plățile informale solicitate 
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Progresul în implementarea acţiunii 4.1.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Număr de acțiuni de informare a populației despre 

drepturile şi obligațiunile beneficiarilor sistemului 

asigurării obligatorii de asistență medicală, inclusiv 

despre inadmisibilitatea oferirii de „cadouri” și 

„mulțumiri” 

Indicator 2 

Număr de acțiuni de informare a beneficiarilor, 

inclusiv cu privire la modalitatea de a-și 

manifesta nemulțămirea, de a raporta acte de 

corupție cum ar fi: condiționarea actului medical, 

plățile informale solicitate 

C
N

A
M

 

Dovada 

https://www.facebook.com/CNAM

2001/videos/280869899270724/ 

https://www.facebook.com/CNAM

2001/videos/215069056103865/ 

În trimestrul IV anul 2018 CNAM a lansat Campania de informare privind drepturile și obligațiile 

beneficiarilor în sistemul AOAM, cu axarea pe excluderea poliței pe suport de hârtie. 

Pentru informarea populaţiei a fost produs un spot social video şi audio în limbile română şi rusă, care 

urmează a fi difuzat până pe 31 martie 2019 ca publicitate socială la posturile TV și radio (a se vedea link-

urile: 

https://www.facebook.com/CNAM2001/videos/280869899270724/ și 

https://www.facebook.com/CNAM2001/videos/215069056103865/). 

În același timp, pe ecranele din holurile instituţiilor medico-sanitare publice va fi rulată o variantă lungă a 

spotului, care conține și informația despre modalitatea de obținere a statutului de persoană asigurată. 

Campania de informare mai prevede desfăşurarea unui şir de întruniri de informare a grupurilor-ţintă, 

publicare de materiale în presa scrisă şi online, în social media. 

Totodată, vor fi distribuite şi materiale informaţionale despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor în 

sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, accesul la medicamente compensate, înregistrarea 

la medicul de familie şi schimbarea acestuia. 

T
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 Numărul de instituţii care au 

realizat toţi indicatorii - 1. 

Numărul de instituţii care au 

restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au 

realizat niciun indicator - 0.
 

În trimestrul IV anul 2018 CNAM a lansat Campania de informare privind drepturile și obligațiile 

beneficiarilor în sistemul AOAM, cu axarea pe excluderea poliței pe suport de hârtie. 

Pentru informarea populaţiei a fost produs un spot social video şi audio în limbile română şi rusă, care 

urmează a fi difuzat până pe 31 martie 2019 ca publicitate socială la posturile TV și radio 

Prioritatea IV: Dezvoltarea unui dialog mai activ cu populația cu privire la declararea actului de corupție în sistemul de sănătate 

Acțiunea 4.1.2. Monitorizarea permanentă a feedback-ului de la populație cu privire la actele de corupție în sistemul sănătății 

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare trimestrială 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; instituțiile medico-sanitare publice (indicatorul 1 – responsabilitate comună; 

indicatorii 2 și 3 – responsabilitate concomitentă) 

Indicator de progres: 2. Număr de reclamații colectate trimestrial per instituție publică (soluționate/ nesoluționate) 

https://www.facebook.com/CNAM2001/videos/280869899270724/
https://www.facebook.com/CNAM2001/videos/280869899270724/
https://www.facebook.com/CNAM2001/videos/215069056103865/
https://www.facebook.com/CNAM2001/videos/215069056103865/
https://www.facebook.com/CNAM2001/videos/280869899270724/
https://www.facebook.com/CNAM2001/videos/215069056103865/
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Progresul în implementarea acţiunii 4.1.2. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Număr de reclamații colectate trimestrial per instituție publică (soluționate/ nesoluționate) 

M
S

M
P

S
 

Dovada 

Sistemul de managament al 

documentelor electronice E-

management 

 

Pe parcursul trimestrului IV 2018,  în adresa MSMPS a parvenit 1123 de reclamații, toate fiind soluționate. 

T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e 

 Numărul de instituţii care au 

realizat toţi indicatorii - 1. 

Numărul de instituţii care au 

restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au 

realizat niciun indicator - 0.
 

Pe parcursul trimestrului IV 2018,  în adresa MSMPS a parvenit 1123 de reclamații, toate fiind soluționate. 

Prioritatea IV: Dezvoltarea unui dialog mai activ cu populația cu privire la declararea actului de corupție în sistemul de sănătate 

Acțiunea 4.1.3. Elaborarea platformei on-line, prietenoase pacientului, pe paginaweb oficială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pe care 

pacienții să poată verifica fiecare Denumire de medicament Comună Internațională inclusă în lista medicamentelor compensate, inclusiv prețul 

medicamentului din catalogul național de prețuri de producător la medicamente, marja adaosului comercial, TVA, suma compensată etc. 

Termenul de realizare: Permanent cu raportare trimestrială 

Instituția responsabilă: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;  

Indicator de progres: 2. Informație cu privire la prețul medicamentului din catalogul național de prețuri de producător la medicamente, marja adaosului 

comercial, TVA, suma compensată etc. publicată pe pagina web oficială 

Progresul în implementarea acţiunii 4.1.3. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către 

instituţiile responsabile de realizarea 

acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Informație cu privire la prețul medicamentului din catalogul național de prețuri de producător la 

medicamente, marja adaosului comercial, TVA, suma compensată etc. publicată pe pagina web oficială 

A
M

D
M

 

Dovada 

http://amed.md/ro/catalogul-de-

preturi 

Pagina web oficială a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

Agenția Medicamentului este responsabila de înregistrarea prețului de producător. Toate informațiile ce țin 

de acesta procedură sunt publicate pe pagina web a instituției. 

Metodologia de formare a prețului se regăsește în HG 603 și tine de competența inspectoratului 

farmaceutic din subordinea Agenției de Sănătate Publică. 

http://amed.md/ro/catalogul-de-preturi 

http://amed.md/ro/catalogul-de-preturi
http://amed.md/ro/catalogul-de-preturi
http://amed.md/ro/catalogul-de-preturi
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T
o
ta

l 
in

st
it

u
ți

i 

re
sp

o
n

sa
b

il
e 

 Numărul de instituţii care au 

realizat toţi indicatorii - 1. 

Numărul de instituţii care au 

restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au 

realizat niciun indicator - 0.
 

Pagina web oficială a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

Agenția Medicamentului este responsabila de înregistrarea prețului de producător. Toate informațiile ce țin 

de acesta procedură sunt publicate pe pagina web a instituției. 

Metodologia de formare a prețului se regăsește în HG 603 și tine de competența inspectoratului 

farmaceutic din subordinea Agenției de Sănătate Publică. 

 

Prioritatea IV: Dezvoltarea unui dialog mai activ cu populația cu privire la declararea actului de corupție în sistemul de sănătate 

Acțiunea 4.2.1. Monitorizarea imparțială a satisfacției pacientului 

Termenul de realizare: Trimestrul IV, 2020 

Instituția responsabilă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină; instituțiile medico-sanitare 

publice (responsabilitate consecutivă) 

Indicator de progres: 2. Dezvoltarea și realizarea studiului cu privire la satisfacția pacienților 

Progresul în implementarea acţiunii 4.2.1. 

Descrierea măsurilor întreprinse de către instituţiile responsabile 

de realizarea acţiunii: 

Realizarea indicatorilor de progres 

Indicator 1 

Dezvoltarea și realizarea studiului cu privire la satisfacția pacienților 

C
N

A
M

 

Dovada 

Rezultatele studiului urmează a fi făcute publice în trimestrul 

I al anului 2019 

Un studiu similar a fost realizat în trimestrul IV al anului 2018.  

Rezultatele studiului urmează a fi făcute publice în trimestrul I al anului 2019. 

T
o
ta

l 
in
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u
ți

i 
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o
n

sa
b
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e 

 Numărul de instituţii care au realizat toţi indicatorii - 0. 

Numărul de instituţii care au restanţe la anumiţi indicatori - 0. 

Numărul de instituţii care nu au realizat niciun indicator - 0.
 

Un studiu similar a fost realizat în trimestrul IV al anului 2018.  
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IV. Propuneri de modificare şi ajustare a planului de acţiuni sectorial/ local 

Ministerul propune excluderea din cadrul Planului în cauză a indicatorului nr. „1. 

Mecanism de monitorizare a angajării concomitente în sectorul public și privat în 

domeniul sănătății elaborat”, al acțiunii nr. 3.2.3. „Dezvoltarea și aprobarea unui 

mecanism de monitorizare a angajării concomitente în sectorul public și privat în 

domeniul sănătății”. Acțiunea în cauză este în contradicție cu prevederile Constituției 

Republicii Moldova (art. 43 Dreptul la mună și la protecția muncii) și a Codului muncii 

(Capitolul V Munca prin cumul). Conform art. 267 din Codul Muncii - munca prin cumul 

reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, 

permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual 

de muncă distinct. Astfel, cumularea de profesii este prevăzută de legislația națională.


