
RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE PENTRU ANUL 2019

1. Sumar executiv

Politicile promovate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale pe parcursul anului 2019 au fost axate pe îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate 
oferite populaţiei, asigurarea unui nivel înalt de ocupare a forţei de muncă, punerea în aplicare a noilor servicii de protecţie socială a categoriilor de populaţie 
social dezavantajate şi a noilor instrumente de asigurare a bunăstării sociale a cetăţenilor.
în anul 2019, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a promovat şi au fost adoptate de Parlamentul Republicii Moldova 11 legi, aprobate 47 Hotărîri de 
Guvern, semnate 5 Memorandumuri de înţelegere cu partenerii de dezvoltare.
în vederea stimulării şi motivării personalului medical a fost aprobată Hotărîrea Guvernului (HG) nr. 433 din 11.09.2019 privind modificarea HG nr.837/2016 
prin care au fost mărite plăţile pentru munca de noapte a personalului medical şi non-medical încadrat în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 
Cheltuielile preliminare necesare au fost estimate la circa 338,7 mii. lei anual, resurse financiare identificate în cadrul fondurilor obligatorii de asistenţă medicală.
In scopul creării condiţiilor atractive pentru activitatea medicilor de familie în localităţile rurale a fost promovată revizuirea cadrului normativ în vederea 
majorării indemnizaţiei unice pentru tinerii specialişti absolvenţi ai studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi ai învăţământului profesional tehnic medical, care şi- 
au efectuat studiile în bază de contract sau din contul bugetului de stat şi care vor fi angajaţi în baza repartizării eliberate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei sociale. Astfel, indemnizaţia pentru medici şi farmacişti a fost majorată de la 45 mii lei la 120 mii lei, iar cea pentru personalul medical şi farmaceutic 
cu studii medii -  de la 36 mii lei la 96 mii lei (Legea nr. 169/2019 cu privire la modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995). Indemnizaţia 
urmează să fie pchitată în trei tranşe egale, a câte 40 mii de lei anual pentru medici şi farmacişti, respectiv a câte 32 mii de lei, după expirarea primei luni de 
activitate şi, ulterior, la finele fiecărui an de activitate.
In vederea asigurării accesului echitabil al persoanelor la asistenţa medicală de toate nivelurile, cu respectarea continuităţii şi oportunităţii de acordare a acesteia, 
în volumul stabilit de Programul unic, au fost elaborate şi respectiv aprobate prin Ordinul comun al MSMPS şi CNAM nr,1515/375-A/2019 Criteriile de 
contractare a prestatorilor de asistenţă medicală în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020.
A fost elaborat conceptul Sistemului Informaţional ’’Certificatul medical electronic” (e-certificat medical). A fost modificată Instrucţiunea privind modul de 
eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.469/2005 (HG nr. 282/2019). în scopul executării Legii nr. 289/2004 privind 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale au fost aprobate: 1) Ordinul nr. 578/2019 „Cu privire la înregistrarea 
datelor în Portalul certificatelor de concediu medical şi transmiterea electronică a acestora”; 2) Ordinul nr. 729/2019 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Portalului certificatelor de concediu medical”.
Urmare a revizuirii Listei medicamentelor compensate, a fost elaborată şi aprobată o listă din 148 de denumiri de medicamente, cu toate dozele existente destinate



tratamentului celor mai frecvente maladii, pentru a fi eliberate gratuit din farmacie (Ordin nr. 96-20-A/2019 privind modificarea Ordinului comun MSMPS si 
CNAM nr. 492-139-A din 22.04.2013 medicamente compensate din FAOAM).
În vederea asigurării asistenţei adecvate a copiilor şi tinerilor cu tulburări de spectru autist sau risc de apariţie a acestora, oferirii de suport 
părinţilor/reprezentanţilor legali/îngrijitorilor copilului pentru realizarea maximă a potenţialului de dezvoltare a acestei categorii de persoane prin HG nr. 
234/2019 a fost aprobat Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului specializat de intervenţie în tulburări de spectru autist şi a 
Standardelor minime de calitate.
În perioada 08-09 aprilie 2019, la Chişinău, a avut loc Reuniunea anuală a directorilor Instituţiilor Naţionale de Sănătate Publică (IANPHI) din regiunea 
europeană. În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte prioritare din domeniul sănătăţii publice, precum: prevenirea maladiilor transmisibile şi non 
transmisibile, promovarea sănătăţii, schimbul de experienţă privind realizarea eficientă a operaţiunilor esenţiale de sănătate publică, practici şi studii de caz.
A fost extinsă reţeaua naţională de coordonare a prelevărilor de organe şi ţesuturi, cu extinderea numărului de instituţii medicale autorizate, fiind astfel autorizate 
încă 5 instituţii medicale, şi anume: Spitalul Raional Ungheni (Ordinul MSMPS nr.5/2019), Spitalul Raional Hînceşti (Ordinul MSMPS nr.6/2019), Spitalul 
Raional Orhei (Ordinul MSMPS nr.7/2019), reînnoirea autorizării Băncii de ţesuturi umane din cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publică Spitalul Clinic de 
Traumatologie şi Ortopedie (Ordinul MSMPS nr. 804/2019) şi autorizarea Centrului Medical „Medicina Regenerativă Modernă” SRL (Ordinul MSMPS nr. 
1098/2019). În prezent, în ţară sînt 16 instituţii medico-sanitare publice şi private autorizate pentru prelevarea de organe şi ţesuturi.
Întru soluţionarea problemei tratamentului copiilor prin implantare cohleară, în cadrul programelor speciale, pentru 2020, a fost inclus un Nou program ’’Implantul 
cohlear”, fiind planificată contractarea a 30 de cazuri de implantare cohleară pentru anul 2020 (Ordinul comun MSMPS şi CNAM nr. 1311/294A/2019).
Întru prevenirea şi reducerea riscurilor de corupţie în cadrul instituţiilor medicale, îmbunătăţirii continue a calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei, 
conform prevederilor HG nr. 892/2018 privind aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală pentru anii 2018-2020, în perioada 8 aprilie-19 iunie 2019, au fost organizate şi desfăşurate activităţi de instruire anticorupţie la instituţiile medicale 
publice din toată republica.
De asemenea, la 07 octombrie 2019, în comun cu CNA şi ANI a fost lansat ’Ghidul Integrităţii Medicale”, creat cu scopul de a oferi suport lucrătorilor medicali şi 
conducătorilor IMSP în edificarea şi menţinerea unui climat de integritate instituţională, oferind informaţii detaliate privind măsurile generale de integritate 
aplicabile lucrătorilor medicali, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ.
Direcţiile strategice de dezvoltare, pe termen lung, ale sistemului de sănătate, menite să contribuie la realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, în 
special al Obiectivului 3. ’Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă” au fost discutate în cadrul Dialogului de politci 
’Direcţiile strategice de dezvoltare ale Sistemului de Sănătate din Republica Moldova”, desfăşurat la 5-6 decembrie 2019.
A fost adoptată Legea nr.174/2019 privind fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) pe anul 2020, care prevede majorarea veniturilor 
FOAM cu 14,4%, şi a cheltuielilor cu 11,4%, comparativ cu anul 2019. A fost adoptată Legea nr.173/2019 privind bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) 
pe anul 2020, care prevede creşterea veniturile BASS, dar şi a cheltuielilor totale cu 9,6 %  în raport cu cele aprobate pentru anul 2019.
În scopul majorării mărimii ajutorului pentru perioada rece a anului a fost aprobată HG 578/2019, care prevede majorarea cu 150 lei (de la 350 la 500 lei) a 
cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului, începînd cu 1 noiembrie 2019. Totodată, pentru a susţine un număr mai mare de familii defavorizate în 
perioada rece a anului a fost adoptată Legea nr. 155/2019, care stabileşte, că începînd cu 01.01.2020, majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar minim 
garantat, utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului de la 1,95 la 2,2.
Necesitatea promovării unei politici ample de susţinere a familiilor cu copii este o prioritate a Guvernului Republicii Moldova, precum şi o măsură prevăzută în 
Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, care prevede dezvoltarea politicilor pro-active de susţinere a familiilor cu copii şi asigurarea condiţiilor
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necesare pentru creşterea şi educaţia copiilor în mediul familial. Astfel, prin HG nr. 685/2019 a fost majorat cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului 
cu 388 lei (de la 7911 la 8299 lei).
Prin HG nr. 673/2019 a fost majorat cuantumul indemnizaţiei unice la plasament pentru copii plasaţi în serviciile: tutelă/curatelă, asistenţă parentală profesionistă 
şi casa de copii de tip familial, de la 3513 lei în anul 2019 la 3688,7 lei în anul 2020.
În scopul de a oferi copilului asistenţă specializată, care să asigure prevenirea revictimizării şi/sau retraumatizării acestuia în procesul de colectare a probelor în 
cauzele penale, fost aprobată HG nr. 708/2019 pentru aprobarea Regulamentului - cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului regional de asistenţă 
integrată a copiilor victime/martori ai infracţiunilor.
Prin Legea nr. 187/2019, a fost modificată Legea nr. 121/2001, în sensul acordării, începînd cu 01.01.2020, a dreptului la alocaţii lunare de stat victimelor 
reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990, indiferent de faptul dacă sînt ori nu beneficiari de pensii sau alocaţii sociale de stat (anterior, 
aceasta era condiţie obligatorie pentru a beneficia de drept).
A fost aprobată HG nr. 677 din 27.12.2019 ”Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin HG nr. 
1167/2008, care prevede majorarea scorului indicatorilor de bunăstare (proxy) cu 2,82 puncte (de la 85,64 puncte la 88,46), în scopul susţinerii unui număr mai 
mare de familii defavorizate.
Prin HG nr. 198/2019, au fost aprobate Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilităţi şi 
Standardele minime de calitate, în scopul de a preveni şi reduce situaţiile de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, fiind oferite următoarele tipuri de 
servicii: suport informaţional la telefon, consiliere la telefon, identificarea cazurilor suspecte de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, colaborarea 
multidisciplinară pentru soluţionarea cazurilor de încălcare a drepturilor, referirea cazurilor către organele competente şi organizaţii partenere, sesizarea cazurilor 
de risc iminent pentru viaţa, securitatea şi integritatea persoanei cu dizabilităţi în situaţii de criză.
Prin HG nr. 569/2019 au fost aprobate Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi” şi 
a Standardele minime de calitate, pentru a asigura o mai bună organizare şi funcţionare, precum şi pentru acreditarea acestora. Conform informaţiilor prezentate 
de către structurile teritoriale de asistenţă socială, în prezent, în republică, activează 13 centre de zi pentru persoane cu dizabilităţi (1 pentru adulţi şi 12 pentru 
copii), dintre care, la 6 centre - prestatori sunt autorităţile administraţiei publice locale, iar la celelalte 7 centre - prestatori sunt asociaţiile obşteşti. Urmare a 
aprobării acestui Regulament, prestatorii actuali şi cei care vor dori să dezvolte acest serviciu, se vor ghida şi vor ţine cont de aceste norme la elaborarea şi 
aprobarea regulamentelor proprii de activitate a centrelor de zi, iar respectarea şi aplicarea acestor norme va îmbunătăţi şi calitatea serviciilor prestate 
beneficiarilor în cadrul centrelor.
În vederea sporirii protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi fost elaborată şi adoptată Legea nr. 161/2019 pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 
156/1998 privind sistemul public de pensii, Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni). Conform noului conţinut al 
art.5 al Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii de la 1 ianuarie 2020 în stagiul de cotizare se include ca perioadă necontributivă perioada de îngrijire a 
unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinţi, de tutore sau curator, până la angajarea în funcţia de asistent personal. În contextul aceleiaşi legi a 
fost modificat şi art.20 din Legea nr.156/1998 şi începând cu 1 ianuarie 2020 dreptul la pensie de dizabilitate persoanelor încadrate într-un grad de dizabilitate 
severă se acordă pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 2 ani.
În vederea sporirii protecţiei sociale a beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale cu venituri mici, începînd cu 1 aprilie 2019 a fost acordat suportul unic în 
cuantum de 600 lei beneficiarilor de toate tipurile de pensii şi alocaţii sociale de stat, al căror cuantum lunar nu depăşea 2000 lei şi majorate cu 10% pensiile 
pensionarilor al căror cuantum nu depăşea minimul de existenţă. La fel, au fost reexaminate pensiile pentru limită de vîrstă beneficiarilor care şi-au stabilit pensia 
până la data de 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de la 15 ani după stabilirea dreptului la pensie._________________________________________________
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La 23 octombrie 2019 la Minsk fost semnat Acordul între Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială, bazat pe principiul 
proporţionalităţii.
A fost finalizat procesul de reorganizare a ANOFM, cele 35 de Agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au fost absorbite de către ANOFM. Structura 
de personal al ANOFM conţine 250 de unităţi de personal, comparativ cu 335 unităţi de personal anterior. În prezent, Agenţia îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă aprobat prin HG nr.990/ 2018._________

Implementarea Planului de acţiuni

Nr.
d/o Acţiuni

9

Indicatori de 
produs/rezultat

Termen de 
realizare

Responsabil
(subdiviziune 
a MSMPS)

Progres înregistrat

MANAGEMENT ORGANIZATIC>NAL SI INSTITUTIONAL EFICIENT
Componenta ’’Sistemul de management financiar şi control”

Indicatori generali de produs/rezultat:
1. Numărul de acte normative aprobate;
2. Sistem eficient de control intern dezvoltat;
3. Mecanism funcţional de management al riscurilor instituit;
4. Mecanism funcţional de documentare a proceselor de bază instituit;
5. Mecanism funcţional de evaluare, monitorizare şi raportare a reglementărilor interne;
6. Indicatori de performanţă revizuiţi;
7. Numărul de rapoarte elaborate, prezentate şi aprobate de conducere;
8. Numărul de instruiri şi numărul de persoane instruite din cadrul autorităţii în subiecte referitoare la procesul bugetar;
9. Numărul campaniilor de comunicare realizate;
10. Numărul de şedinţe de judecată la care s-a participat şi numărul de dosare examinate;
11. Sisteme informaţionale funcţionale ce respectă cerinţele de securitate.
Obiectivul 1. Dezvoltarea sistemului de management financiar si control si consolidarea funcţiei de audit intern

1. Elaborarea Planului de acţiuni pentru dezvoltarea 
sistemului Control intern managerial

Plan aprobat Trimestrul IV Echipa de 
evaluare a 
sistemului de 
Control Intern 
Managerial 
desemnată 
prin Ordinul 
nr.490 din 
19.04.2019

Nerealizată. Proiectul Raportului de evaluare 
pilot a sistemului de control intern managerial 
al MSMPS a fost elaborat de echipa de 
evaluare din cadrul MSMPS, prin intermediul 
Acordului de Colaborare dintre Ministerul 
Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul 
Finanţelor al Olandei cu suportul experţilor 
olandezi Manfred van Kesteren şi Jan van 
Tuinen, cît şi reprezentanţilor Ministerului 
Finanţelor al Republicii Moldova. În baza 
acestuia a fost elaborat proiectul Planului de
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acţiuni.

2. Revizuirea şi aprobarea Programului de 
asigurare şi îmbunătăţire a calităţii de audit 
intern

Program revizuit şi 
aprobat;

Trimestrul IV SAI Nerealizată.

Obiectivul 2. Planificarea procesului bugetar conform principiilor şi regulilor fiscal-bugetare şi de control intern
3. Elaborarea proiectului Legii bugetului de stat 

pentru anul 2020 şi prognoza anilor 2021-2022
Proiect de buget 
elaborat

Trimestrul III SFA;
Subdiviziunile
structurale ale
ministerului;
Autorităţile/in
stituţiile
bugetare
subordonate

Realizată. Proiectul Legii de stat pentru anul 
2020 şi prognoza anilor 2021-2022 au fost 
elaborate şi prezentate Ministerului Finanţelor 
(scr. 21/4762 şi 21/4763 din 16.08.2019). ’

4. Actualizarea normelor de cheltuieli în bani 
privind asigurarea cu produse alimentare, 
medicamente şi materiale de pansament, prin 
modificarea HG nr.520 din 15 mai 2006, în 
rezultatul aprobării Legii bugetului de stat

Proiect aprobat Trimestrul I SFA; SJ Realizată. A fost aprobată HG nr.128 din 
27.02.2019 cu privire la modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 520/2006 privind aprobarea 
Normelor de cheltuieli în bani pentru 
întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile 
sociale.

5. Monitorizarea activităţii economico-financiare şi 
investiţionale a Ministerului şi 
autorităţilor/instituţiilor bugetare subordonate

Raport consolidat 
prezentat 
Ministerului 
Finanţelor;
Notă informativă
prezentată
conducerii

Trimestrial SFA;
Autorităţile/in
stituţiile
bugetare
subordonate

Realizată. Raportul consolidat pentru anul 
2018 şi nota informativă au fost prezentate 
Ministerului Finanţelor în termenul stabilit 
prin intermediul sistemului informaţional 
https://fmis.mf.gov.md/SSOFMIS/.
Raportul de executarea a bugetului pentru anul 
2018 este publicat pe pagina web a 
ministerului şi poate fi accesat la următorul 
link https://msmps.gov.md/ro/content/anul- 
2018

Obiectivul 3. Asigurarea unei comunicări eficiente cu cetăţenii şi instituţiile mass -  media privind activitatea ministerului
5
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6 . Organizarea campaniilor de comunicare Numărul 
campaniilor 
realizate 
Campanie de 
comunicare pe 
reforma Asistenţei 
medicale primare şi 
spitaliceşti



Trimestrial SICMM

Trimestrul IV

Realizată. Au fost organizate şi desfăşurate 
următoarele Campanii de comunicare:
1. Promovarea Campaniei „Un doctor pentru 
tine”.
2. Promovarea indexării pensiilor.
3. Prevenirea Cancerului de col uterin.
4. Ziua Mondială a Sănătăţii.
5. Medicamente oferite gratuit.
6. Programul Guvernamental „O nouă viaţă”.
7. Prevenirea îmbolnăvirii cu Gripă.
8. Promovarea vaccinării.
9 . Promovarea Donării de sînge.
10. Gala Premiilor în Sănătate 2019.
11. Ziua Mondială a Sănătăţii, cu genericul 
„Acoperirea universală cu servicii medicale 
pentru fiecare şi oriunde”.
12. Săptămâna europeană a imunizării (SEI).
13. Ziua Internaţională a Familiei.
14. Ziua Mondială Fără Tutun.
15. 5 ani de la lansarea Serviciul de Asistenţă 
Telefonică pentru copii „Telefonul copilului”.
16. Caravana “Susţinem părinţii, încurajăm 
alăptarea!” în cadrul Săptămânii Mondială a 
Alăptării.
17. ”Redu sarea din mâncare”.
18. Campania de donare de sânge voluntară „O 
cale spre viaţă”.
19. Ziua mondială pentru prevenire a 
suicidului 2019.
20. Săptămâna Naţională pentru combaterea 
intoxicaţiilor acute exogene de etiologie 
chimică.
20. Expoziţia Internaţională Specializată 
MoldMEDIZIN&MoldDENT, XXV-a ediţie.
21. Ziua Mondială de luptă contra Rabiei.
22. Ziua Mondială a Inimii.
23. Premiul naţional “Pentru o viaţă activă la
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orice vârstă”.
24. Promovarea lunii de conştientizare privind 
Cancerul mamar.
25. Ziua Internaţională a Persoanelor în Etate
26. Promovarea Zilei Naţionale fără alcool
27. Lansarea Ghidului Integrităţii Medicale în 
Republica Moldova
28. Ziua Mondială a Muncii Decente
29. Ziua mondială a sănătăţii mintale
30. Promovarea Campaniei de donare 
voluntară de sânge în rândurile tineretului.
31. Ziua Mondială de profilaxie şi combatere a 
Diabetului Zaharat cu genericul „Diabetul -  
Protejează-ţi Familia”.
32. Campaniei naţională ”16 zile de activism 
împotriva violenţei în bază de gen”.
33. Ziua Mondială de Combatere SIDA. Au 
avut loc mai multe activităţi de sensibilizare şi 
informare, cu sloganul „E în puterea ta!”, în 
cadrul campaniei sociale „E în puterea ta să 
opreşti epidemia HIV!”
34. Ziua Internaţionale a Persoanelor cu 
Dizabilităţi
35. Dialogul de Politci: “Direcţiile strategice 
de dezvoltare ale Sistemului de Sănătate din 
Republica Moldova”
36. Ceremonia de premiere a participanţilor la 
Concursul de desene pentru copii cu 
dizabilităţi, cu genericul ”Şi eu am un vis”.
37. Lansarea noului plan naţional privind 
siguranţa rutieră în cadrul Dialogului naţional 
de politici cu genericul „Stabilirea acţiunilor 
pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate 
de principalii factori de risc: viteza excesivă şi 
conducerea vehiculelor în starea de ebrietate”.

7. Dezvoltarea continuă a paginii web oficiale a 
ministerului

Pagina web 
completată,

Permanent, cu 
raportare

SICMM;
STIC

Realizată. Pagina oficială este actualizată 
zilnic cu comunicate, documente interne,
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menţinută,
actualizată

trimestrială rapoarte, Ordine, etc. https://msmps.gov.md/

Obiectivul 4. îmbunătăţirea managementului resurselor umane
8. Elaborarea Ghidului noului angajat Ghid elaborat şi 

aprobat
Trimestrul III SRU, SJ Realizată. Prin Ordinul nr.71 P§1 din 02 mai 

2019 a fost aprobat Ghidul noului angajat, care 
se înmânează la angajare funcţionarului public 
debutant.

9. Revizuirea indicatorilor de performanţă a 
activităţii IMSP în domeniul managementului 
resurselor umane

Lista de indicatori 
revizuită şi 
aprobată

Trimestrul IV SRU,
subdiviziunile 
de politici 
responsabile 
de domenii

Nerealizată.

10. Elaborarea Regulamentului privind organizarea 
concursului pentru funcţia de vice-director ştiinţă 
în cadrul IMSP republicane

Regulament 
elaborat şi aprobat

Trimestrul IV SRU În curs de realizare. Proiectul a fost elaborat 
şi transmis la avizare instituţiilor interesate. A 
fost avizat pozitiv de către Academia de Ştiinţă 
a Moldovei şi Şcoala doctorală a USMF „N. 
Testemiţanu”.

Obiectiv 5. Consolidarea suportului juridic în managementul instituţional al ministerului
11. Reprezentarea în instanţele de judecată a 

intereselor ministerului şi, după caz, a 
instituţiilor subordonate

Numărul de şedinţe 
de judecată la care 
s-a participat; 
Numărul de dosare 
examinate

Permanent, cu
raportare
trimestrială

SJ Realizată. Colaboratorii Secţiei Juridice au 
participat la 857 şedinţe de judecată în cadrul 
examinării a 278 de dosare judiciare.

12. Asigurarea suportului subdiviziunilor de politici 
responsabile de elaborarea proiectelor de acte 
normative

Nr. de proiecte 
expertizate

Permanent, cu
raportare
trimestrială

SJ Realizată. Au fost expertizate 57 de proiecte 
elaborate sau avizate de către subdiviziunile 
de politici ale Ministerului.

Obiectivul 6. Asigurarea implementării eficiente a cadrului normativ privind consolidarea sistemului informaţional
13. Implementarea SI Certificatul medical electronic 

( e-certificat medical)
Sistem IT 
funcţional

Trimestrul IV STIC
DPAMPUC

Realizată. Datele din certificatele de concediu 
medical se înregistrează în Portalul 
certificatelor de concediu medical şi se 
transmit electronic prin sistemele de 
interoperabilitate către CNAS. Plata 
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă, începînd cu 01.07.2019, este 
efectuată de către CNAS în baza datelor 
transmise electronic.

14. Implementarea cerinţelor minime obligatorii de Toate SI Trimestrul IV STIC; În curs de realizare. A fost emis Ordinul
8
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securitate cibernetică ale SI din domeniile de 
sănătate, muncă şi protecţie socială, în 
conlucrarea cu STIC şi AGE

funcţionează cu 
respectarea 
cerinţelor minime 
obligatorii de 
securitate 
cibernetică

subdiviziunile 
de politici 
responsabile 
de domeniu

MSMPS nr.791 din data 01.07.2019 ”Cu 
privire la unele măsuri pentru înregistrarea 
Ministerului şi a prestatorilor de servicii 
medicale în calitate de operatori de date cu 
caracter personal, inclusiv a sistemelor de 
evidenţă a datelor cu caracter personal 
gestionate de către acestea” prin care s-a făcut 
inventarierea SI în sănătate.
Au fost desemnate persoanele responsabile de 
evaluarea suplimentară a situaţiei privind 
sistemele informaţionale şi documentaţia 
acestora, de asigurarea elaborării şi aprobării 
documentaţiei lipsă, de organizarea şi 
coordonarea depunerii notificărilor la 
CNPDCP pentru înregistrarea sistemelor 
informaţionale.
De asemenea, conducătorilor instituţiilor 
medico-sanitare li s-a ordonat să facă 
inventarierea sistemelor informaţionale pe care 
le deţin, să se înregistreze în calitate de 
operator de date cu caracter personal şi să 
înregistreze sistemele informaţionale pe care le 
posedă la CNPDCP.
În conformitate cu informaţiile transmise 
privind executarea ordinului instituţiile au 
început procesul de înregistrare la CNPDCP. 
De asemenea, au fost organizate şedinţe de 
lucru privind paşii necesari pentru înregistrarea 
la CNPDCP a sIa  AMP, SIERUSS, SIMI-TB, 
SIA Transplant, etc.

15. Reactualizarea, completarea şi aprobarea politicii 
de securitate a datelor cu caracter de serviciu, 
datelor cu caracter special şi datelor cu caracter 
personal în cadrul MSMPS

Proiect de act 
normativ aprobat; 
Toate SI
funcţionează în cu 
aplicarea politicii 
de securitate a 
datelor cu caracter

Trimestrul IV STIC; toate 
subdiviziunile

Realizată. Politica de securitate a datelor cu 
caracter personal în cadrul sistemelor 
informaţionale a fost actualizată şi aprobată 
prin Ordinul nr. 1497 din 14.12.2018.
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personal
16. Identificarea soluţiilor de mentenanţă pentru 

produsele informaţionale existente (SIAMP, 
SIAMS, SIAAS, Portal certificatelor de concediu 
medical)

Act normativ 
elaborat şi aprobat

Trimestrul IV STIC,AGE;
toate
subdiviziunile

În curs de realizare. Pentru SIA AMS există 
contract de mentenanţă. SIA AMP este în 
proces de transmitere prin Act de primire 
predare în gestiunea CNAM, cu care va fi 
semnat, inclusiv un contract de mentenanţă. 
Portalul certificatelor de concediu medical este 
în proces de reingenerie.

17. Inventarierea şi paşaportizarea serviciilor publice 
administrative din domeniul sănătăţii, muncii şi 
protecţiei sociale, pentru identificarea serviciilor 
prioritare pentru reinginerie şi digitizare, în 
conlucrare cu Agenţia de Guvernare Electronică

Numărul de servicii 
supuse 
inventarierii; 
Numărul de 
paşapoarte ale 
serviciilor publice 
elaborate;
Lista serviciilor 
prioritare pentru 
reinginerie şi 
digitizare aprobată

Trimestrul IV STIC,
subdiviziunile 
de politici

Realizată. Au fost identificate serviciile 
prioritare pentru reinginerie şi digitizare. În 
cadrul proiectului Băncii Mondiale 
„Modernizarea sectorului de sănătate din RM” 
au fost prioritizate spre dezvoltare următoarele 
servicii: 1. Certificat constatator al naşterii; 2. 
Certificat de deces; 3. Certificat de concediu 
medical; 4. Registru Naţional Renal; 4. 
Registru de Diabet zaharat; 4. E-Reţeta.
În conlucrare cu Agenţia de Guvernare 
Electronică au fost identificate următoarele 
servicii prioritare pentru reinginerie şi 
digitizare: 1. Certificatul de naştere; 2. 
Certificatul de deces; 3. Adeverinţa medicală 
pentru obţinerea permisului de conducere; 4. 
Trimiterea la expertizare a gradului de pierdere 
a capacităţii de muncă (F 088e).

18. Implementarea protocoalelor de securitate 
cibernetică, asigurarea protejării infrastructurii 
reţelei existente

Act normativ 
elaborat şi aprobat; 
Numărul de 
documente arhivate

Trimestrul IV STIC Nerealizată.

POLITICCI SECTORIALE
Componenta „Coordonarea politicilor publice în sănătate, muncă şi protecţie socială”

Indicatori generali de produs/rezultat:
1. Numărul de proiecte de legi elaborate şi aprobate;
2. Numărul de documente de politici elaborate şi aprobate;
3. Numărul de priorităţi de asistenţă externă identificate şi prezentate CIPS;
4. Număr de tratate în domeniul asistenţei externe negociate şi semnate;
5. Număr de proiecte de asistenţă oficială pentru dezvoltare implementate;
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6. Raport anual privind monitorizarea asistenţei oficiale pentru dezvoltare publicat;
7. Numărul de tratate de colaborare adoptate /ratificate;
8. Numărul de reuniuni ale organizaţiilor internaţionale si interguvernamentale la care ministerul a participat.

Obiec
alinia

tivul 1. Fortificarea componentei de planificare strategică şi de elaborare a politicilor publice în domeniile sănătate, muncă şi protecţie socială 
la procesul bugetar

19. Elaborarea Strategiilor sectoriale de cheltuieli în 
domeniul ’’sănătăţii” si ’’protecţiei sociale” 2020
2022 si evaluarea strategică a eficienţei 
cheltuielilor publice

Strategii sectoriale 
de cheltuieli 
elaborate si 
publicate;
Raport de 
implementare a 
strategiei sectoriale 
de cheltuieli 
publicat 
web:
www.msmps.gov.
md

Trimestrul II DAMEP, 
SPASM, toate 
subdiviziunile

Realizată. Proiectele Strategiilor sectoriale de 
cheltuieli în domeniul ’ Sănătăţii” si ’Protecţiei 
Sociale” pentru anii 2020-2022 au fost 
elaborate si prezentate Ministerului Finanţelor 
prin scr. 02/2488 din 18.04.2019 si scr. 
02/5195 din 13.09.2019. Luînd în considerare 
că CBTM pentru anii 2020-2023 nu a fost 
aprobat la nivel de Guvern, respectiv nici 
proiectele strategiei nu au fost plasate pe 
pagina web a ministerului.
Raportul de implementare a Strategiei 
sectoriale de cheltuieli în domeniul ’’Sănătăţii” 
si ’’Protecţiei Sociale” pentru anul 2018 a fost 
prezentat Ministerului Finanţelor spre 
examinare prin scrisoare nr. 02/1446 din 
11.03.2019 si plasat pe pagina web a 
misterului la următorul link 
https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport 
privind implementarea strategiei sectoriale 

de cheltuieli in anul 2018.pdf
20. Elaborarea proiectului Strategiei naţionale 

sectoriale în domeniul sănătăţii pentru anii 2020 
- 2030

Strategia în 
Ocrotirea sănătăţii 
elaborată;

Trimestrul IV DAMEP, 
subdiviziunile 
de politici 
responsabile 
de domeniu

În curs de realizare. A fost aprobat Ordinul 
nr. 1360 din 27 noiembrie 2019 cu privire la 
instituirea Grupului de lucru responsabil de 
elaborarea proiectului Strategiei Naţionale de 
Sănătate 2020-2030.
Totodată, un primul proiect al Strategiei 
sectoriale în domeniul ocrotirea sănătăţii 2020
2030 a fost discutat în cadrul Dialogului de 
politici ’’Direcţiile strategice de dezvoltare ale 
Sistemului de Sănătate din Republica 
Moldova”, organizat la 5-6 decembrie 2019.

21. Elaborarea proiectului Planului de acţiuni al Propuneri Trimestrul III DAMEP, Realizată. Au fost elaborate si prezentate
11
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Guvernului 2019-2020, în baza angajamentelor 
noului Program al Guvernului, componenta 
sănătate, muncă şi protecţie socială

prezentate 
Cancelariei de Stat

toate
subdiviziunile

propuneri pentru Planul de acţiuni al 
Guvernului 2019-2020 prin scr. nr.02/4537 
(6627) din 02.08.2019 şi pentru Planul de 
acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 
prin scr. nr. 02/7005 din 11.12.2019.

22. Coordonarea şi monitorizarea implementării 
Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în 
domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală pentru anii 2018-2020 (HG 
892/2018)

4 şedinţe 
organizate cu 
instituţiile 
responsabile de 
implementare;
4 Rapoarte de 
implementare 
prezentate CNA

Trimestrial DAMEP,
toate
subdiviziunile 
de politici în 
domeniul 
muncii şi 
protecţiei 
sociale

Realizată. Au fost prezentate 3 Rapoarte 
privind implementarea Planului sectorial de 
acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală 
pentru anii 2018-2020, Centrului Naţional 
Anticorupţie prin scrisorile nr. 02/295 din 
17.01.2019, nr. 02/4245 din 19.07.2019 şi Nr. 
02/6398 din 14.11.2019.
Raportul pentru trimestrul IV 2019, urmează a 
fi prezentat pînă la data de 01.02.2020. 
Suplimentar, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale a fost invitat şi a participat la 
Consultările privind instituirea Reţelei Globale 
Anti-Corupţie, Transparenţă şi 
Responsabilizare în sistemele de sănătate, 
organizată de OMS, UNDP şi Fondul Global, 
în perioada 26-28 februarie 2019, la Geneva. 
În cadrul Consultărilor a fost prezentată 
experienţa ţării privind elaborarea Planului 
sectorial anticorupţie în domeniul sănătăţii şi 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală 
pentru anii 2018-2020, aprobat prin HG 
892/2018.
Totodată, în vederea implementării Planului 
sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul 
sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală pentru anii 2018-2020, în perioada 8 
aprilie-19 iunie 2019, au fost organizate şi 
desfăşurate activităţi de instruire anticorupţie 
la instituţiile medicale publice din toată 
republica.
De asemenea, la 07 octombrie 2019, în comun
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cu Centrul Naţional Anticorupţie şi Autoritatea 
Naţională de Integritate a fost lansat ”Ghidul 
Integrităţii Medicale”, creat cu scopul de a 
oferi suport lucrătorilor medicali şi 
conducătorilor IMSP în edificarea şi 
menţinerea unui climat de integritate 
instituţională.

23. Elaborarea Raportul de monitorizare privind 
realizarea Politicii Naţionale de Sănătate pe 
parcursul anului 2018

Raport elaborat şi
prezentat
Guvernului

Trimestrul II DAMEP,
toate
subdiviziunile

Realizată. Raportul privind realizarea Politicii 
Naţionale de Sănătate pe parcursul anului 2018 
a fost elaborat şi prezentat Cancelariei de Stat 
prin scrisoarea nr. 02/2042 din 01.04.2019. 
Raportul e publicat pe pagina web a 
ministerului
https://msmps.gov.md/sites/default/files/docu 
ment/attachments/raportul privind realizarea 
politicii nationale de sanatate pentru anul 2
018.pdf.

Obiec
Cornii

tivul 2. Identificarea priorităţilor de asistenţă externă conform principalelor documente de politici sectorial şi prezentarea acestora spre aprobare 
tetului interministerial pentru planificare strategică

24. Identificarea propunerilor de proiecte pentru 
iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării 
acordurilor în domeniul asistenţei externe

Numărul de 
propuneri acceptate

Trimestrul IV DAMEP,
toate
subdiviziunile 
de politici

Realizată. In anul 2019, au fost iniţiate şi 
semnate următoarele acorduri privind 
colaborarea în domeniul asistenţei externe:

- Acordul de finanţare dintre Guvernul 
Republicii Moldova şi Comisia Europeană 
”Suport pentru implementarea Acordului de 
Asociere RM-UE” (Legea nr. 152/2019);

- Memorandum de înţelegere între 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
sociale al Republicii Moldova şi Agenţia 
Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu 
privire la faza finală a Proiectului „Generaţie 
Sănătoasă (Servicii de sănătate prietenoase 
tinerilor din Republica Moldova)”, HG 
nr.127/2019, semnat la 15.03.2019;

- Memorandumului de Înţelegere între 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale al Republicii Moldova şi Agenţia
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Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu 
privire la faza I a Proiectului „Progresul cu 
privire la acoperirea universală cu servicii de 
sănătate în Moldova”, HG, 603/2019, semnat 
la 09.12.2019.

- „Proiectul privind modernizarea 
echipamentului medical în cadrul Spitalului 
Raional Teleneşti”, semnat la 17 octombrie 
2019, Programul Kusanone;

- “Proiectul privind modernizarea 
echipamentului medical în cadrul Spitalului 
Raional Rezina”, semnat la 28 februarie 2019, 
Programul Kusanone;.

25. Coordonarea şi monitorizarea Asistenţei Oficiale 
pentru Dezvoltare în cadrul sectoarelor sănătate, 
muncă şi protecţie socială

4 şedinţe ale
c ssd Ae
organizate; 
Raport AOD 
elaborat pentru 
anul precedent

Trimestrul IV DAMEP,
toate
subdiviziunile 
de politici

Realizată parţial. La 31 ianuarie, a fost 
organizată prima şedinţă a Forumului de 
comunicare cu donatorii în sectorul ”Protecţia 
socială”, în cadrul Ministerului Finanţelor. La 
data de 2 iulie, in cadrul MSMPS a fost 
organizata şedinţa cu donatorii din sectorului 
de sănătate.
În vederea reglementării Asistenţei Oficiale de 
Dezvoltare în cadrul sectoarelor sănătate, 
muncă şi protecţie socială, au fost aprobate 
Ordinul nr. 1388 din 04.12.2019 ”Cu privire la 
crearea Consiliului sectorial în domeniul 
asistenţei externe pentru sectoarele de protecţie 
socială şi muncă” şi Ordinul nr. 1426 din 
11.12.2019 ”Cu privire la crearea Consiliului 
sectorial în domeniul asistenţei externe pentru 
sectorul de sănătate”.

26. Participarea la Programul UE pentru Sănătate 
interalia prin diseminarea informaţiilor 
potenţialilor factori interesaţi cu privire la 
Programul UE în domeniul sănătăţii

Nr. evenimentelor 
la care s-a 
participat

Trimestrul IV DAMEP, 
subdiviziunile 
de politici

Realizată. La 14 martie, a fost organizată 
şedinţa Membrilor Comitetului de Program, în 
cadrul căreia a fost discutat Programul anual 
de lucru 2019 al Programului de sănătate şi 
reprezentantul MSMPS a participat la 
discutarea acestuia.
La 28 noiembrie 2019, a avut loc Reuniunea
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Comitetului celui de al III-lea Program de 
acţiune UE în domeniul sănătăţii (2014-2020), 
participarea Republicii Moldova fiind 
asigurată de către reprezentanţa Misiunii RM 
pe lângă UE.
De asemenea, permanent, coordonatorii 
naţionali ai acţiunilor comune sunt informaţi 
despre oportunităţile oferite de acest program.

Obiectivul 3. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor de colaborare internaţională în domeniile sănătate, muncă şi protecţie socială
27. Dezvoltarea durabilă a parteneriatelor de 

colaborare bilaterale şi multilaterale în domeniile 
sănătate, muncă şi protecţie socială

Numărul de tratate 
de colaborare 
adoptate/ratificate; 
Numărul de 
reuniuni ale 
organizaţiilor 
internaţionale şi 
interguvernamental 
e la care s-a 
participat

Trimestrul IV DAMEP,
toate
subdiviziunile 
de politici

In curs de realizare. Au fost aprobate 
următoarele tratate de colaborare externă:

- Memorandumul de înţelegere privind 
cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor 
medicale dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul Statului Qatar, semnat la 17 
decembrie 2018 (HG nr. 124, 27 februarie 
2019).

- Memorandumul de colaborarea între 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul 
Capacităţilor umane al Ungariei pentru anii 
2019-2020 (semnat la 12 iunie).
Au continuat negocierile asupra semnării 
Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul 
Sănătăţii şi Bunăstării Familiei al Guvernului 
Republicii India şi Ministerul Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale al Guvernului 
Republicii Moldova privind cooperarea în 
domeniul sănătăţii şi medicinii şi iniţiate 
negocierile asupra semnării Memorandumul de 
înţelegere între Guvernul Republicii India şi 
Guvernul Republicii Moldova privind 
cooperarea în domeniul sistemelor tradiţionale 
de medicină şi homeopatie şi Memorandumul 
de înţelegere între Ministerul Sănătăţii, Muncii 
şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi 
Ministerul Sănătăţii Publice al Republicii
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Cuba.
Pe parcursul anului 2019, conducerea 
ministerului a participat la 18 
evenimente/reuniuni de nivel înalt ale 
organizaţiilor internaţionale şi 
interguvernamentale în domeniul sănătăţii, 
muncii şi protecţiei sociale.

Componenta „Sănătate publică ”
Indicatori generali de produs/rezultat:
1. Numărul de proiecte de legi elaborate şi aprobate;
2. Numărul de proiecte de Hotărîri de Guvern elaborate şi aprobate;
3. Numărul de ordine aprobate;
4. Numărul de dispoziţii aprobate;
5. Numărul de petiţii soluţionate;
6. Rata de 95% acoperire vaccinală a grupurilor de risc.
Obiectivul 1. Armonizarea cadrului legal naţional la prevederile acquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii publice

28. Proiectul hotărîrii de Guvern privind produsele şi 
ingredientele alimentare tratate cu radiaţii 
ionizante;

Proiect aprobat Trimestrul III DPDSP Realizată. A fost aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr.867 din 19 noiembrie 2012 
pentru aprobarea Regulamentului privind 
tratarea cu radiaţii ionizante a produselor de 
diferită origine

29. Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea 
Regulamentului sanitar privind plasarea pe piaţă 
şi utilizarea produselor biocide

Proiect aprobat Trimestrul II DPDSP În curs de realizare. Proiectul a fost supus 
reavizării.
La moment, se află la etapa de definitivare şi 
va fi prezentat spre aprobare în şedinţă de 
Guvern. Acţiunea a fost inclusă pentru luna 
ianuarie 2020, conform PAG 2020-2023.

Obiectivul 2. Asigurarea funcţionalităţii Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică
30. Funcţionalitatea a zece centre de performanţă 

regională a serviciilor de laborator
Centre de
performanţă
funcţionale

Trimestrul IV DPDSP Realizată. Acţiunea a fost realizată prin 
Ordinul MS nr. 184/2016 Cu privire la 
modernizarea şi reorganizarea serviciului de 
laborator al SSSSP au fost instituite 10 Centre 
de performanţă regională a serviciilor de 
laborator. La moment, Centrele sînt 
funcţionale, fiind finanţate din sursele 
bugetului de stat.

31. Asigurarea funcţionalităţii eficiente a serviciului Hotarîre de Guvern Trimestrul IV DPDSP În curs de realizare. Proiectul de hotîrîre de
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de sănătate publică prin revizuirea cadrului 
normativ

aprobată Guvern este elaborat, urmează să fie supus 
spre aprobare în şedinţa secretarilor generali 
de stat.

Obiectivul 3. Modernizarea serviciului de sănătate publică
32. Modernizarea căilor de colectare şi analiză a 

fluxului informaţional (digitalizarea proceselor, 
cu elaborarea şi implementarea programelor 
computerizate -  soft)

Număr de 
formulare statistice 
de evidenţă primară 
incluse pentru 
digitalizare în 
caietul de sarcini; 
Număr de capitole 
ale programelor 
computerizate 
elaborate pentru 
softul integrat al 
Serviciului de 
Sănătate Publică

Trimestrul IV DPDSP In curs de realizare. Cu suportul OMS a fost 
iniţiată reingeneria modulului Imunizări din 
cadrul SIAAMP (Ordinului MSMPS nr. 
1476/2019 cu privire la aprobarea grupului de 
lucru în vederea reingeneriei modulului 
Imunizări din cadrul SIAAMP).
Sunt în proces de dezvoltare şi actualizare 
compartimentele: calendarul de imunizări, 
vaccinuri noi, compartimentul evenimentelor 
adverse, compartimentul de contraindicaţii, 
compartimentul de precauţiuni, generarea şi 
printarea carnetului de vaccinare.
De asemenea, este dezvoltă funcţionalitatea de 
generare automată electronică a rapoartelor 
statistice nr.5 şi nr. 6, care va face posibilă 
eficientizarea asistenţei medicale primare şi 
celei din SSSSP.
La nivel de populaţie, sistemul urmează să 
furnizeze date agregate şi dezagregate despre 
vaccinările destinate utilizării în activităţile de 
supraveghere şi control, precum şi în 
implementarea acţiunilor de sănătate publică 
pentru îmbunătăţirea ratelor de vaccinare şi 
reducerea bolilor.

33. Colaborarea la nivel tehnic, cu monitorizarea 
ulterioară a Serviciului de Sănătate Publică

Număr de 
evenimente la care 
Republica Moldova 
a luat parte

Trimestrul IV DPDSP
/V

Realizată. In vederea asigurării colaborării la 
nivel tehnic, au fost realizate următoarele 
măsuri:
• Dispoziţia nr. 406-d din 10.12.2019 cu 
privire la organizarea Atelierului de lucru cu 
privire la prezentarea rezultatelor studiului de 
supervizare a activităţilor în realizarea 
Programului Naţional de Imunizări.
• Organizarea atelierului de instruire

17



privind siguranţa vaccinurilor în cadrul 
centrului de colaborare a OMS din Santiago de 
Compostela, Spania 15-19.12.2019.
• Studiul naţional privind evaluarea 
comprehensivă a Programului extins de 
imunizări.
• Studiul naţional privind impactul 
reformei SSSSP asupra realizării şi coordonări 
PNI.
• Instruirea tuturor medicilor de familie 
din toate teritoriile administrative privind 
supravegherea evenimentelor adverse post 
imunizări.
• Întreprinse 65 de vizite de supervizare 
şi suport a IMSP în realizarea PNI.
• Elaborarea şi aprobate 2 ghiduri 
naţionale privind evenimentele adverse post 
imunizări şi supravegherea şi controlul tusei 
convulsive (Ordinul MSMPS nr. 1380 din 
03.12.2019 cu privire la aprobarea şi 
implementarea în practică a ghidului practic 
privind supravegherea şi controlul tusei 
convulsive).
• Studiul privind Raportul de evaluare a 
serviciilor de sănătate în mun. Chişinău 
(UNICEF).
• Organizarea congresului al VIII-lea a 
Societăţii Ştiinţifice a Epidemiologilor şi 
Microbiologilor (24-25.10.2019).
Au fost organizate 50 de Vizite de evaluare şi 
suport pentru realizarea activităţilor prevăzute 
în Programul de Imunizări în regiunea 
Transnistreană.

34. Organizarea reuniunii anuale a directorilor 
europeni a Asociaţiei Internaţionale a Institutelor 
Naţionale de Sănătate Publică

Eveniment
desfăşurat

Trimestrul II DPDSP
/V

Realizată. În perioada 08-09 aprilie 2019, la 
Chişinău, a avut loc Reuniunea anuală a 
directorilor Instituţiilor Naţionale de Sănătate 
Publică (IANPHI) din regiunea europeană. În
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cadrul evenimentului au fost abordate subiecte 
prioritare din domeniul sănătăţii publice, 
precum: prevenirea maladiilor transmisibile şi 
nontransmisibile, promovarea sănătăţii, 
schimbul de experienţă privind realizarea 
eficientă a operaţiunilor esenţiale ale sănătăţii 
publice, practici şi studii de caz.

35. Finalizarea implementării Programului 
MEDIPIET

Nr. de participări Trimestrul IV DPDSP În curs de realizare. În anul 2019, Republica 
Moldova a fost prezentă la 3 module a 
programului mediteranean pentru instruirea în 
domeniul epidemiologiei de intervenţie 
(MediPIET). În cadrul selecţiei riguroase la 
nivel naţional şi internaţional a (ECDC) fost 
selectat un medic epidemiolog din cadrul 
ANSP, care beneficiază de instruire de la cei 
mai cunoscuţi epidemiologi de talie mondială. 
Modulele de instruire durează 5 zile şi au fost 
organizate pînă acum în Spania, Albania şi 
Serbia. Acest proiect a fost creat într-o 
perspectivă regională pentru a contribui la 
obiectivul general de sporire a securităţii 
sănătăţii în bazinul mediteranean prin 
sprijinirea consolidării capacităţilor pentru 
prevenirea şi controlul ameninţărilor la adresa 
sănătăţii naturale sau provocate de sănătate 
cauzate de bolile transmisibile şi alte 
ameninţări printr-un program în epidemiologia 
de intervenţie. Proiectul MediPIET urmăreşte 
crearea unei forţe de muncă competente la 
nivel regional în domeniul epidemiologiei de 
intervenţie pentru îndeplinirea unor funcţii 
esenţiale de sănătate publică pentru prevenirea 
şi controlul provocărilor la nivel naţional şi 
transfrontalier provocate de bolile 
transmisibile şi alte ameninţări la adresa 
sănătăţii care sporesc aspectul biologic al 
iniţiativei CBRN CoE.
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În anul 2019, a fost elaborat un curs 
comprehensiv de o săptămână pentru studenţii 
anului V, VI şi rezidenţii facultăţii Sănătăţii 
Publice privind aplicarea principiilor 
epidemiologice de bază în timp real, loc şi 
persoană pentru a detecta, preveni şi acţiona 
prompt la evenimentele de sănătate publică. 
Accentul a fost pus pe abordarea 
comprehensivă, metodele şi acţiunile 
necesare investigaţiilor epidemiologice a 
izbucnirilor. Subiectele abordate includ modul 
de efectuare a supravegherii, efectuarea 
investigaţiilor izbucnirilor, proiectarea şi 
interpretarea studiilor epidemiologice, 
realizarea unui studiu de caz, colectarea şi 
analizarea datelor şi comunicarea rezultatelor. 
Principiile Regulamentului Sanitar 
Internaţional (RSI) de reducere şi prevenire a 
riscurilor chimice, biologice, radiologice şi 
nucleare (CBRN) vor fi integrate în conţinutul 
epidemiologic principal.

Componenta „Asistenţă medicală ”
Indicatori generali de produs/rezultat:
1. Numărul de acte normative elaborate şi aprobate;
2. Numărul de mecanisme elaborate;
3. Rapoarte de evaluare aprobate;
4. Numărul de unităţi de transport procurate pentru Serviciul de Asistenţă Medicală urgentă Prespitalicească;
5. Numărul de Cabinete Individuale ale Medicului de Familie şi Centre ale Medicilor de Familie fondate
6. Nomenclator extins privind tipurile de dispozitive medicale supuse verificării periodice;
7. Proces de instruire a utilizatorilor de dispozitive mediale iniţiat.
Obiectivul 1. îmbunătăţirea disponibilităţii şi calităţii serviciilor de asistenţă medicală urgentă prespitalicească

36. Planificarea şi procurarea strategică, în 
corespundere cu recomandările internaţionale, a 
unităţilor de transport sanitar

160 unităţi de 
transport sanitar 
procurate

Trimestrul II DPDAMPUC în curs de realizare. Procurarea ambulanţelor 
din mijloacele CEB nu a fost realizată.

37. Implementarea Programului naţional de 
dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă 
pentru anii 2016-2020 HG nr. 1238 din

Raport elaborat Trimestrul IV DPDAMPUC Realizată. Informaţia pentru anul 2019, 
privind implementarea Programului naţional 
de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă
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11.11.2016 pentru anii 2016-2020, a fost prezentată 
Guvernului prin scrisoarea nr. 06/290 din 
20.01.2020.

Obiectivul 2. Modernizarea asistenţei medicale primare orientate spre familie şi comunitate
38. Revizuirea/elaborare cadrului normativ privind 

organizarea activităţii asistenţei medicale 
primare

Proiect de act 
normativ elaborat

Trimestrul III DPDAMPUC Realizată. Prin HG Nr. 282/2019 a fost 
modificată Instrucţiunea privind modul de 
eliberare a certificatului de concediu medical, 
aprobate prin HG nr.469/2005.
Prin Ordinul nr. 699/2019 a fost aprobat 
Formularul nr. 036/e „Registrul de înregistrare 
a certificatului de concediu medical”.
În scopul executării Legii nr. 289/2004 privind 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară 
de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 
au fost aprobate:
1) Ordinul nr. 578/2019 „Cu privire la 
înregistrarea datelor în Portalul certificatelor 
de concediu medical şi transmiterea 
electronica a acestora”.
2) Ordinul nr. 729/2019 ”Cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind organizarea 
şi funcţionarea Portalului certificatelor de 
concediu medical”.
De asemenea, au fost elaborate proiectele 
hotărîrilor de Guvern Cu privire la proiectul de 
lege pentru modificarea unor acte legislative şi 
Cu privire la modificarea HG nr.988/2018 
pentru aprobarea Regulilor de organizare a 
asistenţei medicale primare.
În scopul asigurării calităţii serviciilor 
medicale prestate, sporirii motivaţiei medicilor 
de familie în vederea îmbunătăţirii controlului 
asupra maladiilor cronice non-transmisibile, 
prin Ordinul nr. 1516/376-A/2019, au fost 
aprobaţi indicatorii de performanţă în asistenţa 
medicală primară.
Prin Ordinul comun al MSMPS şi CNAM nr.
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1516/376-A/2019 a fost aprobat indicatorul 
privind acoperirea femeilor cu servicii de 
screening cervical in lista indicatorilor de 
performanţă în AMP.

39. Revizuirea cadrului normativ ce vizează 
activitatea CSPT (Youth Klinic) în contextul 
reformei asistenţei medicale primare

Cadrul normativ 
elaborat

Trimestrul IV DPDAMPUC Realizată. Cadrul normativ ce vizează 
activitatea CSPT (Youth Klinic) a fost revizuit 
şi prezentat în cadrul consfătuirilor lunare a 
specialiştilor din cadrul CSPT şi AMP, 
inclusiv în cadrul şedinţei Consiliului de 
coordonare a proiectului Generaţie Sănătoasă.

40. Elaborarea Regulamentului -cadru al Serviciului 
de îngrijiri integrate la domiciliu

Proiect de act 
normativ elaborat 
şi prezentat spre 
aprobare

Trimestrul III DPDAMPUC Realizată. A fost elaborat Regulamentul cadru 
al Serviciului de îngrijiri integrate la domiciliu. 
Prevederile Regulamentului urmează să fie 
pilotat în anul 2020.

41. Elaborarea standardelor de organizare şi 
funcţionare a serviciilor specializate de 
intervenţiilor pentru tulburări din spectrul autist

Standarde elaborate Trimestrul IV DPDAMPUC Realizată. A fost aprobată HG nr. 234/2019 
„Pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind organizarea şi funcţionarea Centrului 
specializat de intervenţie în tulburări de 
spectru autist şi a Standardelor minime de 
calitate” .

42. Elaborarea protocoalelor clinice şi standardelor 
de tratament bazate pe dovezi în acordarea 
tratamentului eficient persoanelor cu probleme 
de sănătate mintală

1 protocol elaborat 
„Tulburări din 
spectrul autist”

Trimestrul III DPDAMPUC Realizată. Protocolul clinic naţional 
„Tulburări de spectru autist la copil şi adult” a 
fost aprobat prin Ordinul MSMPS 
nr.343/2019.
Protocolul clinic standardizat pentru medicii 
de familie „Tulburări de spectru autist la copil 
şi adult” a fost aprobat prin Ordinul MSMPS 
nr. 344/2019.

43. Dezvoltarea Centrului Naţional de Sănătate 
Mintală ca centru de resurse cu capacităţi de a 
asigura suportul metodologic şi asistenţa tehnică 
necesară pentru CCSM (clinic şi management)

Proiect de Hotărîre 
de Guvern elaborat

Trimestrul IV DPDAMPUC,
SJ

În curs de realizare. Conform HG 636/2019 
Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al 
Guvernului pentru anii 2020-2023, termenul 
de realizare a fost stabilit pentru septembrie 
2020.

44. Implementarea Programului naţional privind 
sănătatea mintală pe anii 2017-2021 şi a Planului 
de acţiuni pentru implementarea acestuia HG nr. 
337 din 26.05.2017

Acţiuni 
implementate 
şi raport elaborat

Trimestrul IV DPDAMPUC Realizată. Informaţia pentru anul 2019, 
privind implementarea Programului naţional 
privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 şi 
a Planului de acţiuni pentru implementarea
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acestuia, a fost prezentată Guvernului prin 
scrisoarea nr. 06/411 din 24.01.2020.

45. Elaborarea conceptului Registrului electronic 
screening cervical, cu integrare în SIA AMP şi 
SIA AMS

Concept elaborat Trimestrul III DPDAMPUC
/V

Realizată. In conformitate cu Dispoziţia nr. 
87/2018, în perioada martie -  august 2019, au 
fost efectuate vizite, a reprezentanţilor Unităţii 
de Coordonare a Implementării Screening-ului 
de Col Uterin din cadrul IMSP Institutul 
Mamei şi Copilului şi UNFPA, pentru 
realizarea activităţilor de elaborare a 
Registrului de Screening Cervical, planificate 
în cadrul proiectului „Prevenirea cancerului de 
col uterin în Republica Moldova”.
A fost elaborat Conceptul privind dezvoltarea 
sistemului informaţional Registru de screening 
cervical şi aprobat în cadrul şedinţei grupului 
de lucru şi Consiliului de coordonare a 
proiectului.
De asemenea, a fost elaborat Caietul de sarcini 
pentru dezvoltarea sistemului informaţional 
Registru de screening cervical.
In scopul dezvoltării sistemului informaţional 
Registru de screening cervical este elaborat şi 
aprobat un Plan de acţiuni, conform căruia 
acesta trebuie sa fie finalizat în iulie 2020.

Obiectivul 3. Elaborarea, promovarea şi implementarea cadrului normativ în domeniul managementului personalului medical şi social, învăţămmtului 
medical şi farmaceutic şi ştiinţei. Perfecţionarea continuă a sistemului de salarizare a angajaţilor
46. Elaborarea şi aprobarea modificărilor şi 

completărilor la Hotărîrea Guvernului nr 
884/2015 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la organizarea studiilor de rezidenţiat”

Proiect elaborat şi 
înaintat spre 
aprobare

Trimestrul IV SPDMPMS,
SJ

In curs de realizare. Termenul de aprobare a 
proiectului a fost transferat pentru anul 2021 
(HG 636/2019, pct.6.19).
A fost elaborată Sinteza obiecţiilor şi 
propunerilor în conformitate cu avizele 
autorităţilor de resort.

47. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului 
cu privire la salariul mediu prognozat pentru 
anul 2019

Proiect prezentat 
Guvernului

Trimestrul I SPDMPMS Realizată. A fost aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr. 21/2019 „Privind aprobarea 
cuantumului salariului mediu lunar pe 
economie, prognozat pentru anul 2019”.

48. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului Proiect prezentat Trimestrul II SPDMPMS, Realizată. A fost aprobată Hotărîrea
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cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii 
Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la 
salarizarea angajaţilor din instituţiile cu 
autonomie financiară

Guvernului SJ Guvernului nr.423/2019 „Pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr.743/2002 cu privire la 
salarizarea angajaţilor din unităţile cu 
autonomie financiară”.

49. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului 
privind stabilirea noului cuantum minim garantat 
al salariului în sectorul real

Proiect prezentat 
Guvernului

Trimestrul II SPDMPMS Realizată. A fost aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr.232/2019 „Pentru modificarea 
punctului 1 din Hotărîrea Guvernului 
nr.165/2010 cu privire la cuantumul minim 
garantat al salariului în sectorul real”.

50. Organizarea admiterii şi înmatriculării în 
învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi 
postsecundar nonterţial medical în anul 2019

Proiect de ordin 
elaborat şi înaintat 
spre aprobare

Trimestrul III SPDMPMS Realizată. A fost aprobat Ordinul MSMPS 
nr.887/19 ”Cu privire la organizarea admiterii 
şi înmatriculării în învăţământul profesional 
tehnic secundar, postsecundar şi postsecundar 
nonterţiar”.

51. Organizarea admiterii şi înmatriculării la USMF 
”Nicolae Testemiţanu” în anul 2019

Proiect ordin 
elaborat şi înaintat 
spre aprobare

Trimestrul III SPDMPMS Realizată. Procedura de admitere a fost 
realizată conform Codului Educaţiei, cu 
respectarea principiului de autonomie 
universitară, care constă în dreptul universităţii 
de organizare admiterii la învăţământul 
superior, în conformitate cu prevederile art. 79 
alin. (3) lit. h) Codul Educaţiei nr. 152/2014.

52. Elaborarea Ordinului MSMPS privind 
repartizarea pentru plasare în cîmpul muncii a 
absolvenţilor studiilor de rezidenţiat, promoţia 
anului 2019

Proiect de ordin 
elaborat şi aprobat

Trimestrul III SPDMPMS Realizată. Repartizarea pentru plasare în 
câmpul muncii a absolvenţilor studiilor de 
rezidenţiat, a fost efectuată conform 
prevederilor Ordinului MSMPS nr.1135/2019 
”Cu privire la repartizarea pentru plasare în 
câmpul muncii a absolvenţilor USMF 
”Nicolae Testemiţanu”, profilul Medicina de 
familie, Sănătatea publică, Farmacie, 
Stomatologie, specialităţile terapeutice, 
promoţia anului 2019”.

53. Implementarea Strategiei de dezvoltare a 
resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru 
anii 2016-2025

Raport de progres Trimestrul I SPDMPMS Realizată. A fost prezentat Guvernului 
Raportul privind Implementarea Strategiei de 
dezvoltare a resurselor umane din sistemul 
sănătăţii pentru anii 2016-2025 (scrisoarea 
MSMPD nr.05/1376 din 06.03.2019).

54. Implementarea măsurilor prevăzute în Planul de Raport prezentat Trimestrul I SPDMPMS Realizată. In baza rapoartelor prezentate de
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acţiuni, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.477 
din 28 iunie 2011

Guvernului autorităţile publice responsabile de 
îndeplinirea Planului de acţiuni privind 
minimizarea practicii de achitare a salariilor 
„în plic” şi „muncii la negru”, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.477/2011, a fost 
prezentată Guvernului Republicii Moldova 
informaţia privind realizarea acestuia în anul 
2018, prin scrisoarea nr. 05/1150 din 
22.02.2019.

Obiectivul 4. Creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile de asistenţă medicală spitalicească şi specializată de ambulator de calitate
55. Elaborarea conceptului de reformare a sectorului 

spitalicesc şi modernizarea acestuia
Concept elaborat Trimestrul IV DPDAMS In curs de realizare. A fost discutat în 

repetate rînduri subiectul dat, inclusiv cu 
reprezentanţii Băncii Mondiale, care s-au 
oferit să acorde suport în definitivarea 
Conceptului de reformare a sectorului 
spitalicesc şi modernizarea acestuia, pe 
parcursul anului 2020.

56. Elaborarea cadrului normativ de organizare şi 
funcţionare a Serviciului de hemodializă în 
Republica Moldova

Ordin elaborat şi 
aprobat

Trimestrul IV DPDAMS In curs de realizare. A fost elaborat proiectul 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului de hemodializă, care se află la 
etapa de consultare cu specialiştii în domeniu.

57. Crearea reţelei naţionale de coordonare a 
prelevărilor de organe şi ţesuturi, cu extinderea 
numărului de instituţii medicale autorizate, 
inclusiv Crearea Centrelor de prelevare Nord 
(Bălţi) şi Sud (Cahul)

Ordin elaborat şi 
aprobat

Trimestrul IV DPDAMS;
SJ

Realizată. A fost extinsă reţeaua naţională de 
coordonare a prelevărilor de organe şi ţesuturi, 
cu extinderea numărului de instituţii medicale 
autorizate. Astfel, au fost autorizate încă 5 
instituţii medicale, şi anume:
- prin Ordinul MSMPS nr.5 din 09.01.2019 
”Cu privire la autorizarea instituţiei medico- 
sanitare publice Spitalul Raional Ungheni 
pentru desfăşurarea activităţilor de prelevare şi 
transplant de ţesuturi de origine umană ”;
- prin Ordinul MSMPS nr.6 din 09.01.2019 
”Cu privire la autorizarea instituţiei medico- 
sanitare publice Spitalul Raional Hînceşti 
pentru desfăşurarea activităţilor de prelevare şi 
transplant de ţesuturi de origine umană”;
- prin Ordinul MSMPS nr.7 din 09.01.2019
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”Cu privire la autorizarea instituţiei medico- 
sanitare publice Spitalul Raional Orhei pentru 
desfăşurarea activităţilor de prelevare şi 
transplant de ţesuturi de origine umană;
- Ordinul MSMPS nr. 804 din 05.06.2019: 
reînnoirea autorizării Banca de ţesuturi umane 
din cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publică 
Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie;
- Ordinul MSMPS nr. 1098 din 30.09.2019 
autorizarea Centrului Medical „Medicina 
Regenerativă Modernă” S.R. L.
În prezent, în ţară sînt în total 16 instituţii 
medico-sanitare publice şi private autorizate 
pentru prelevarea de organe şi ţesuturi.

58. Modificarea şi completarea Ordinului 
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în 
Medicină nr. 1004/670A din 15 decembrie 2016, 
cu întroducerea unui program special ’’Implant 
cohlear”

Act normativ 
revizuit şi aprobat

Trimestrul IV DPDAMS
DPDAMPUC
SPASM

Realizată. Întru soluţionarea problemei 
tratamentului copiilor prin implantare 
cohleară, prin Ordinul comun nr. 1311/294A 
din 14.11.2019 ”Cu privire la modificarea şi 
completarea Ordinului comun al MSMPS şi 
CNAM nr. 1004/670A din 15.12.2016 ”Cu 
privire la aprobarea Listei programelor de 
activitate spitalicească, Listei intervenţiilor 
chirurgicale repartizate pe programe speciale, 
Listei consumabilelor costisitoare achitate 
suplimentar plăţii per ”caz tratat” în cadrul 
programelor speciale în sistemul DRG” 
”implanrul cohlear” a fost inclus în programele 
speciale şi pentru anul 2020, fiind planificată 
contractarea a 30 de cazuri de implantare 
cohleară.

59. Monitorizarea implementării Programului 
naţional în sănătatea şi drepturile sexuale şi 
reproductive pentru anii 2018-2022

Program
implementat

Trimestrul IV DPDAMS
DPDAMPUC

Realizat ă . Inform aţi a pentru anul 2018, 
privind implementarea Programului naţional în 
sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive 
pentru anii 2018-2022, a fost prezentată 
Guvernului prin scrisoarea nr. 07/2361 din 
13.04.2019.

60. Cooperarea transfrontalieră în domeniul Nr. de transplanturi Trimestrul IV DPDAMS Realizată. A fost semnat cu România Acordul
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schimbului de organe umane destinate 
transplantului cu alte ţări europene

tranfrontaliere
realizate

de colaborare transfrontalieră în domeniul 
schimbului de organe umane destinate 
transplantului.

Obiectivul 5. Asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru mame şi copii
61. Elaborarea şi aprobarea Strategiei sănătăţii 

mamei şi copilului pentru anii 2020-2030
Act normativ 
elaborat şi 
prezentat 
Guvernului

Trimestrul IV DPDAMS;
DPDAMPUC

Acţiune caduc. Prin Ordinul MSMPS nr. 159

din 10.01.2019 a fost instituit Grupul de lucru 
pentru elaborarea Strategiei sănătăţii mamei şi 
copilului pentru anii 2020-2030 şi a Planului 
de acţiuni privind implementarea Strategiei 
sănătăţii mamei şi copilului pentru anii 2020
2030. ’
Pe parcurs, Grupul de lucru s-a întrunit în 
şedinţe repetate, conform unui program 
aprobat, în cadrul cărora a fost analizată 
situaţiei curentă în domeniul sănătăţii mamei şi 
copilului, s-a aprobat structura şi au fost 
identificate obiectivele de bază a noii Strategii. 
Din Grupul de lucru fac parte reprezentanţi ai 
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale, Ministerului Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării, Ministerului Finanţelor, Agenţiei 
Naţionale pentru Sănătate Publică, Companiei 
Naţionale de Asigurări în Medicină, coloratori 
ai USMF ”Nicolae Testemiţanu”, reprezentanţi 
ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, UNICEF- 
Moldova, Agenţiei Elveţiene pentru 
Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi ONG-urilor 
active în domeniu.
La data de 28 mai 2019, în cadrul Consfătuirii 
anuale republicane a specialiştilor 
principali/vice-directorii în asistenţa medicală 
mamei şi copilului, a fost prezentat proiectul 
Strategiei sănătăţii mamei, copilului şi 
adolescentului pentru anii 2020-2030, elaborat 
în cadrul Grupului de lucru, pentru discuţii şi 
propuneri de îmbunătăţire.
Ulterior, ţinînd cont de propunerile
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specialiştilor în domeniu, a fost definitivat 
proiectul strategiei respective, care la 
recomandarea Guvernului va fi înglobat în 
Strategia Naţională de Sănătate 2020-2030.

62. Fortificarea capacităţilor Centrelor 
Perinatologice de nivelul II şi III, în scopul 
creşterii calităţii serviciilor perinatale oferite

Nr. de centre 
restructurate

Trimestrul IV DPDAMS În curs de realizare. La data de 25.10.2019, 
pe lîngă Ministrul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţie sociale, a fost analizată şi discutată 
activitatea Serviciului Perinatologic din ţară, la 
care au participat toţi directorii spitalelor din 
republică, care prestează servicii perinatale.
La indicaţia conducerii, în prezent, Comisia de 
specialitate a ministerului în domeniul 
obstetricii şi ginecologiei şi specialiştii IMSP 
Institutul Mamei şi Copilului realizează 
cartografierea serviciului respectiv, în vederea 
prezentării pentru discuţii la şedinţa Colegiului 
ministerului, programat pentru luna aprilie 
2020.

63. Elaborarea şi aprobarea Protocolului Naţional în 
consiliere pentru protecţia, promovarea şi 
susţinerea alăptării copiilor la piept

Act normativ 
elaborat şi aprobat

Trimestrul IV DPDAMS Realizată. A fost elaborat Protocolul Naţional 
în consiliere pentru protecţia, promovarea şi 
susţinerea alăptării copiilor la piept, care a fost 
discutat în cadrul Departamentului” Pediatrie” 
a USMF ”Nicolae Testemiţanu”, iar apoi 
examinat şi aprobat de Consiliul de Experţi a 
MSMPS, în modul stabilit.

64. Dezvoltarea Serviciului de intervenţie timpurie 
în copilărie la nivel naţional

Nr. servicii 
dezvoltate la nivel 
de teritoriu 
administrativ 
raional/municipal

Trimestrul IV DPDAMS
DPDAMPUC

Realizată. Activităţile întreprinse în vederea 
dezvoltării Serviciului de Intervenţie Timpurie 
în copilărie (ITC) au inclus:
- a continuat instruirea echipelor 
interdisciplinare de specialişti, în cadrul 
Proiectului ’’Dezvoltarea Serviciului de 
Intervenţie Timpurie pentru copiii mici cu 
tulburări de dezvoltare şi dizabilităţi la nivel 
raional”, susţinut de UNICEF Moldova în 
parteneriat cu CIP ’Voinicel”. În perioada 11
15 martie 2019, echipa de specialişti din 
raionul Cahul a beneficiat de instruire
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teoretico-practică, „în perechi”, cu tematica 
„Metode de abilitare a copilului mic cu 
dizabilităţi în Intervenţia Timpurie”, cu o 
durată de 35 ore teoretico-practice, iar în 
perioada 26 - 29 noiembrie curent, au fost 
instruite echipele de specialişti din raioanele 
Călăraşi si Cantemir;
- au continuat Cursurile de instruire teoretico- 
practică „Metode de abilitare a copilului mic 
cu dizabilităţi în Intervenţia Timpurie”, pentru 
specialiştii echipelor interdisciplinare din 
cadrul IMSP IMşiC, CS Bălţi, Cahul, Criuleni, 
Cantemir, Drochia, Floreşti;
- în luna februarie 2019 în cadrul Centrului de 
plasament temporar şi reabilitare pentru copii, 
mun. Bălţi a fost deschisă Secţia de ITC, care a 
fost renovată cu suportul A.O. CCF Moldova - 
copil, comunitate, familie. în cadrul secţiei, 
echipa de specialişti acordă asistenţă atît 
copiilor de vîrstă fragedă şi familiilor din mun. 
Bălţi, cît şi din raioanele de nord ale republici, 
în septembrie, în cadrul Centrului de Sănătate 
Raional Criuleni a fost deschis Centrul de 
Intervenţie Timpurie la Copii;

cu suportul Organizaţiei ”Lumos 
Foundation” din Marea Britanie, a fost creat 
Centrul de Intervenţie Timpurie la Copii în 
raionul Floreşti:efectuată reparaţia spaţiilor; 
confecţionat mobilierul; procurate 
echipamente tehnice; procurate echipamente şi 
materiale dezvoltative; instruiţi specialiştii, 
în prezent, conducerea SR Floreşti se află în 
proces de negocieri cu CNAM pentru 
contractarea Centrului de ITC, în conformitate 
cu actele normative în vigoare.
Totodată, au fost create şi dotate 2 Cabinete de 
Intervenţie Timpurie la Copii (mobilier,
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echipamente şi materiale dezvoltative): 
Raionul Floreşti, centrul de Sănătate 
Mărculeşti; Raionul Ialoveni, Centrul de 
Sănătate Ialoveni.
A fost elaborat, aprobat la toate nivelurile, 
editat şi multiplicat Suportul de Curs în 
Intervenţia Timpurie în copilărie (300 
exemplare). Au fost elaborate, editate şi 
multiplicate Instrumentele instituţionale de 
evaluare şi monitorizare a activităţii Centrului 
de Intervenţie Timpurie la Copii Floreşti: fişa 
de evidenţă a copilului (300 ex.); registrul de 
evidenţă a adresărilor (3 ex.); registrul de 
evidenţă a serviciilor prestate (30 ex.); 
formulare de raportate, Fişe de evidenţă a 
serviciilor prestate (500 ex.).
Au fost organizate 13 instruiri continue pentru 
specialiştii din sistemele de sănătate şi 
asistenţă socială în intervenţia timpurie la 
copii, prevenirea situaţiilor de risc si a 
mortalităţii copiilor cu vârsta de până la 5 ani 
la domiciliu din raioanele pilot Ialoveni, 
Floreşti şi UTA Găgăuzia (685 specialişti din 
sistemele de sănătate şi asistenţă socială).

65. Evaluarea şi monitorizarea mecanismului de 
colaborare intersectorială în domeniul medico- 
social în vederea prevenirii şi reducerii ratei 
mortalităţii materne, mortalităţii infantile şi 
mortalităţii copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la 
domiciliu

Raport de progres Trimestrul I DPDAMS;
DPDPDC

Realizată. Au fost analizate datele prezentate 
de instituţiile medico-sanitare publice Centre 
de Sănătate raionale/Asociaţii Medical- 
Teritoriale mun. Chişinău referitoare la 
activităţile de colaborare intersectorială în 
domeniul medico-social, în vederea prevenirii 
şi reducerii ratei mortalităţii materne, 
mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor cu 
vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu. 
Concomitent, au fost analizate şi datele 
statistice ale ANSP referitoare la cazurile de 
decese a copiilor sub 5 ani, înregistrate în 
fiecare teritoriu administrative, inclusiv decese
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la domiciliu.
Nota informativă cu datele preliminare privitor 
la nivelul mortalităţii infantile şi a mortalităţii 
copiilor sub 5 ani, inclusiv la domiciliu, a fost 
remisă în adresa Guvernului (scr. nr. 07/1166 
din 25.02.2019).

Obiectivul 6. Creşterea accesului populaţiei la medicamente şi dispozitive medicale calitative, sigure şi eficiente
66. Revizuirea listei medicamentelor compensate Act normativ 

elaborat
Trimestrul IV SPMDM Realizată. Lista medicamentelor compensate a 

fost revizuită prin ordinul Ordin nr. 96-20- A 
din 24.01.19 privind modificarea Ordinului 
comun MSMPS si CNAM nr. 492-139-A din 
22.04.2013 medicamente compensate din 
FAOAM. A fost aprobată o listă din 148 de 
DCI cu toate dozele existente destinate 
tratamentului celor mai frecvente maladii, 
pentru a fi eliberate gratuit din farmacie.

67. Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ 
îmbunătăţit privind sistemul de vigilenţă a 
dispozitivelor medicale

Act normativ 
elaborat şi 
prezentat pentru 
aprobare

Trimestrul IV SPMDM În curs de realizare. Proiectul este elaborat, 
fiind avizat şi expertizat de către autorităţile 
publice şi părţile interesate. Urmează a fi 
prezentat pentru aprobare.

68. Iniţierea procesului de instruire a utilizatorilor de 
dispozitive medicale conform prevederilor art.
15 al Legii nr. 102 cu privire la dispozitivele 
medicale cu modificările ulterioare şi în 
conformitate cu prevederile Ordinului comun 
MSMPS si MECC 920/1165 din 27 iulie 2018

Proces de instruire 
a utilizatorilor de 
dispozitive 
medicale iniţiat

Trimestrul II SPMDM Realizată. A fost elaborat programul de 
instruire. Procesul de instruire a fost iniţiat 
prin procedura de informare a utilizatorilor 
despre program şi finalizarea procedurilor 
tehnice de instruire (stabilirea facilitatorilor, 
spaţiilor, instrumentelor de lucru, cazare, 
altele).

Componenta „Asistenţă socială”
Indicatori generali de produs/rezultat:
1. Proiecte de acte normative elaborate şi promovate;
2. Evenimente organizate şi la care sa participat, numărul de participanţi, campanii informaţionale coordonate;
3. Evenimente şi măsuri organizate în contextul consumării Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi;
4. Numărul de rapoarte pe domenii de competenţă elaborate.
Obiectivul 1. Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie
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69. Definitivarea şi promovarea Instrucţiunii privind 
intervenţia structurilor teritoriale de asistenţă 
socială în cazurile de violenţă în familie în baza 
rezultatelor pilotării

Ordin elaborat şi 
aprobat

Trimestrul II DPAEFB Realizată. A fost aprobat Ordinul nr. 903 din 
29.07.2019 cu privire la aprobarea Instrucţiunii 
privind intervenţia structurilor teritoriale de 
asistenţă socială în cazurile de violenţă în 
familie.

70. Coordonarea reactualizării Raportului de 
compatibilitate a legislaţiei naţionale la 
prevederile CAHVIO

Raport elaborat şi 
consultat public

Trimestrul II- 
III

DPAEFB Realizată. A fost elaborat Raportul de 
compatibilitate a legislaţiei Republicii 
Moldova cu prevederile Convenţiei de la 
Istanbul, fiind prezentat şi consultat în cadrul 
şedinţei Consiliului coordonator 
interministerial în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei în familie din 18 aprilie 
2019. ’

71. Elaborarea proiectului de lege pentru 
armonizarea legislaţiei şi a proiectului de 
ratificare a CAHVIO

2 proiecte de legi 
elaborate;
2 proiecte de 
hotărîri de Guvern 
elaborate

Trimestrul IV DPAEFB Realizată. S-au elaborat 2 proiecte unul pe 
dimensiunea armonizării legislaţiei naţionale 
la prevederile Convenţiei şi al doilea pentru 
iniţierea procedurii de ratificare. Proiectele au 
fost expediate: l.Cancelaiei de Stat prin 
demersul nr.12/6820 din 03.12.2019 şi 
transmis pentru avizare ministerelor de resort: 
număr unic 771/MSMPS/2019 (aprobată 
Hotărîrea Guvernului nr.81/2020.); 2. Proiectul 
de hotărîre de Guvern privind aprobarea 
proiectului de lege pentru ratificarea 
Convenţiei de la Istanbul a fost expediat spre 
avizare prin scr. nr 12/6873 din 05.12.2019 şi 
ulterior setul de documente a fost expediat 
MAEIE pentru iniţierea procedurii de ratificare 
prin scrisoarea nr.12/7189 din 19.12.2019.

72. Coordonarea şi organizarea evenimentelor în 
cadrul Campaniei informaţionale 16 zile de 
acţiuni împotriva violenţei în bază de gen

Nr. de şedinţe 
organizate; 
Matrice de acţiuni 
elaborată

Trimestrul IV DPAEFB Realizată. MSMPS a compilat Matricea de 
activităţi ce vor avea loc în perioada vizată, în 
baza demersurilor primite de la APC şi ONG, 
parteneri de dezvoltare, plasînd-o pe seitul 
oficial al ministerului. Sub egida MSMPS au 
fost organizate 3 lecţii publice în cadrul 
ULIM, USM şi USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
S-a participat la o emisiune TV şi emisiuni
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radio naţionale. Reprezentanţii direcţiei de 
profil au participat la activităţile organizate de 
alţi actori naţionali (inaugurarea unei sculpturi 
dedicate victimelor VF, spectacol social 
Libera, instruiri ale profesioniştilor).

Obiectivul 2. Asigurarea egalităţii între femei şi bărbai i
73. Elaborarea şi consultarea propunerilor de 

modificare a legislaţiei în baza studiului cu 
privire la fenomenul hărţuirii sexuale la locul de 
muncă şi studii în cadrul şedinţei Comisiei 
naţionale pentru consultări si negocieri colective

Propuneri de 
modificare a 
legislaţiei 
elaborate; 
Participare la 
şedinţă

Trimestrul II DPAEFB Realizată. Au fost elaborare propuneri de 
modificare a legislaţiei privind aspectele ce ţin 
de hărţuirea sexuală la locul de muncă şi 
studii. Proiectul definitivat a fost expediat 
către Cancelaria de Stat prin scr.12/4911 din 
23.08.2019 şi ulterior transmis la avizare APC 
(Nr. unic 475/MSMPS/2019).
Urmare a instituirii noului Guvern proiectul a 
fost expediat spre reavizare instituţiilor de 
resort. La solicitarea anumitor entităţi, a fost 
elaborat AIR pe marginea proiectului, care este 
consultat cu partenerii relevanţi.

74. Elaborarea raportului de implementare a 
Strategiei cu privire la asigurarea egalităţii între 
femei şi bărbaţi pe anul 2018

Raport elaborat; 
Consultare publică 
organizată

Trimestrul I DPAEFB Realizată. A fost elaborat Raportul de 
monitorizare a realizării Planului de Acţiuni al 
Strategiei cu privire la asigurarea egalităţii 
între femei şi bărbaţi pe anul 2018 şi expediat 
Guvernului prin scrisoarea nr. 12/2659 din 
26.04.2019.

75. Coordonarea procesului de elaborare a 
proiectului de Dispoziţie a Prim-ministrului cu 
privire la celebrarea Zilei Internaţionale a 
Familiei

Proiect elaborat Trimestrul II DPAEFB Realizată. A fost elaborată şi aprobată 
Dispoziţia Guvernului nr. 19-d din 26.04.2019, 
cu privire la celebrarea, în anul 2019, a Zilei 
Familiei.

Obiectivul 3. Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane9 9

76. Elaborarea Conceptului privind asistenţa si 
protecţia victimelor infracţiunilor, inclusiv a 
victimelor TFU

Proiect elaborat Trimestrul III DPAEFB Realizată. Proiectul Conceptului a fost 
elaborat, consultat public în 3 şedinţe 
(Atelierul de lucru „Sistemul Naţional de 
Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor 
şi prezumatelor victime ale traficului de fiinţe 
umane. Rezultate şi perspective de dezvoltare” 
(14 martie 2019); Atelierul de lucru

33



„Mecanismul naţional de referire pentru 
protecţia şi asistenţa victimelor infracţiunilor” 
(30 mai 2019); Şedinţa grupului de lucru 
„Consultarea părţilor interesate privind 
Proiectul Concepţiei Mecanismului naţional de 
referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor 
infracţiunilor - 10 septembrie 2019) şi urmare 
a noilor instrucţiuni cu privire la promovarea 
documentelor de politică publică a fost 
elaborat AIR pe marginea conceptului şi 
expediat în adresa MF prin scr.12/7118 din 
30.12.2019.

77. Co-organizarea şi participarea la evenimentele 
dedicate Campaniei Europene pentru prevenirea 
şi combaterea traficului de fiinţe umane

Nr. de evenimente 
organizate;
Nr. de evenimente 
la care s-a 
participat

Trimestrul III DPAEFB Realizată. Campania organizată de Direcţia 
Secretariate permanente din cadrul Cancelariei 
de Stat în comun cu MSMPS, alte APC s-a 
desfăşurat, în perioada 18-25 octombrie 2019. 
Reprezentanţii ministerului, precum şi a 
Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor 
şi potenţialelor victime ale TFU din mun. 
Chişinău (instituţie din subordinea MSMPS) 
au participat în cadrul Conferinţei de lansare a 
campaniei, mese rotunde, lecţii publice etc.

78. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu 
privire la modificarea şi completarea 
Regulamentului privind procedura de repatriere a 
copiilor şi adulţilor-victime ale traficului de 
fiinţe umane, a persoanelor aflate în situaţie de 
dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 07 
august 2008

Proiect elaborat Trimestrul IV DPAEFB Realizată. A fost elaborat proiectul hotărîrii 
Guvernului cu privire la modificarea şi 
completarea Regulamentului privind procedura 
de repatriere a copiilor şi adulţilor-victime ale 
traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate 
în situaţie de dificultate, precum şi a copiilor 
neînsoţiţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 948 din 07 august 2008 şi a fost remis spre 
avizare prin scrisoarea nr. 12/5626 din 
08.10.2019, iar ulterior spre reavizare - scr. nr. 
12/6762 din 05.12.19.

79. Elaborarea proiectului de decret al Preşedintelui 
Republicii Moldova privind modificarea 
Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 
862-VIII din 23 august 2018 pentru iniţierea

Proiect elaborat Trimestrul IV DPAEFB Realizată. A fost elaborat proiectului de decret 
al Preşedintelui Republicii Moldova privind 
modificarea Decretului Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 862-VIII din 23 august
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negocierilor asupra proiectului Acordului dintre 
Republica Moldova şi Ucraina în domeniul 
protecţiei şi repatrierii persoanelor care au suferit 
de pe urma traficului de fiinţe umane (adulţi şi 
copii), copiilor neînsoţiţi şi persoanelor aflate în 
situaţie de dificultate

2018 pentru iniţierea negocierilor asupra 
proiectului Acordului dintre Republica 
Moldova şi Ucraina în domeniul protecţiei şi 
repatrierii persoanelor care au suferit de pe 
urma traficului de fiinţe umane (adulţi şi 
copii), copiilor neînsoţiţi şi persoanelor aflate 
în situaţie de dificultate. Proiectul a fost remis 
spre consultare şi promovare Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
(scrisoarea nr. 12/5409 din 27.09.19).

Obiectivul 4. Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi
80. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului 

„Cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru 
persoanele cu dizabilităţi “Linia Fierbinte” şi 
Standardele minime de calitate”

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Semestrul I DPPDPD Realizată. Au fost aprobate Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Serviciului de 
asistenţă telefonică gratuită pentru persoanele 
cu dizabilităţi şi Standardele minime de 
calitate (HG nr. 198/2019).

81. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului 
„Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi funcţionare a centrelor de zi 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi a 
Standardelor minime de calitate”

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPPDPD Realizată. A fost aprobat Regulamentul-cadru 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
social „Centrul de zi pentru persoane cu 
dizabilităţi” şi a Standardele minime de 
calitate” (HG nr. 569/2019)

82. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului 
„Cu privire la modificarea unor hotărîri ale 
Guvernului” (ajustarea unor regulamente cadru 
privind modul de organizare si funcţionare a 
unor servicii sociale la necesităţile presatorilor 
si beneficiarilor de servicii, în contextul 
realizării procesului de dezinstituţionalizare)

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPPDPD Realizată. Au fost operate modificări în unele 
hotărîri ale Guvernului, în vederea 
perfecţionării modului de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale „Locuinţă 
protejată”, „Plasament familial pentru adulţi” 
şi „Casă comunitară” conform necesităţilor 
prestatorilor şi beneficiarilor de servicii, 
inclusiv în contextul realizării procesului de 
dezinstituţionalizare şi de prevenire a 
instituţionalizării (HG nr. 19/2020)

83. Examinarea documentelor, avizarea proiectelor 
de regulamente, după caz, propunerilor de 
modificare a unor regulamente, elaborate de 
către ANAS în contextul realizării procesului de 
transformare a instituţiilor rezidenţiale şi de

Documente, 
proiecte de 
regulamente 
examinate şi 
avizate

Trimestrial DPPDPD Realizată. A fost avizat proiectul de Ordin şi 
proiectul Regulamentului cu privire la 
activitatea Grupurilor de lucru multisectoriale 
privind examinarea solicitărilor de plasament 
în instituţiile de asistenţă socială şi reabilitare,
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dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi în care MSMPS exercită calitatea de fondator, 
şi a solicitărilor de dezinstitutionalizare.

84. Consemnarea Zilei Internaţionale a persoanelor 
cu dizabilităţi

Nr. de evenimente 
şi măsuri 
organizate

Trimestrul IV DPPDPD Realizată. Prin Ordinul nr. 1274/2019, a fost 
aprobat Planul de acţiuni privind consemnarea 
Zilei Internaţionale a Persoanelor cu 
Dizabilităţi - 3 decembrie, care a fost transmis 
instituţiilor din subordine, autorităţilor publice 
centrale şi locale, instituţiilor sociale, 
structurilor teritoriale de asistenţă socială din 
republică, ONG-lor etc., pentru întreprinderea 
măsurilor, conform competenţelor. Astfel, au 
fost organizate următoarele evenimente:
1. Expoziţia cu vînzare a lucrărilor 
confecţionate de către persoane cu dizabilităţi 
şi copii din centrele de plasament (la data de 
04.12.2019, la Centrul ”ARTICO”);
2. Expoziţia de fotografii ’’Oamenii care 
inspiră” (la data de 03.12.2019, Holul clădirii 
Guvernului);
3. Lansarea serviciilor sociale „Locuinţă 
protejată” în mun. Balţi şi s. Pîrliţa (la data de
03.12.2019) ;
4. Lansarea serviciului social „Locuinţă 
protejată” în mun. Soroca (la data de
05.12.2019) s.a.

Obiectivul 5. Dezvoltarea politicilor proactive de protecţie a drepturilor copilului şi de susţinere a familiilor cu copii
85. Elaborarea proiectului de completare a HG nr. 

1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate 
familiilor cu copii

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul I DPPDCFC Realizată. A fost aprobată HG nr. 1284/2018 
pentru modificarea HG nr. 1478/2002 cu 
privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu 
copii şi abrogarea HG nr. 769/1992 privind 
măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a 
minorilor, ai căror părinţi se eschivează de la 
achitarea pensiei alimentare. Data intrării în 
vigoare: 01.01.2019.

86. Elaborarea proiectului HG pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de stabilire 
şi plată a indemnizaţiilor pentru unele categorii

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul I DPPDCFC În curs de realizare. Proiectul a fost elaborat, 
discutat în cadrul şedinţei Secretarilor de stat şi 
remis de Cancelaria de Stat spre avizare cu nr.

36



de copii şi tineri, încadraţi în sistemul de 
învăţămînt

unic 167/msmps la 18.04.2019.
Au fost recepţionate avizele de la autorităţile 
de resort şi elaborat tabelul divergenţelor.

87. Elaborarea proiectului HG privind modul de 
stabilire şi plată a alocaţiilor copiilor plasaţi în 
serviciul de tutelă/curatelă, asistenţă parentală 
profesionistă, casă de copii de tip familial

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul I DPPDCFC Realizată. A fost aprobată HG nr. 1278/2018 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
tipurile, cuantumurile şi condiţiile specifice de 
acordare a indemnizaţiilor pentru creşterea şi 
îngrijirea copiilor plasaţi în serviciile de 
tutelă/curatelă, asistenţă parentală 
profesionistă şi casă de copii de tip familial, 
modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale 
Guvernului.
A fost majorat cuantumul indemnizaţiei unice 
la plasament pentru copii plasaţi în serviciile: 
tutelă/curatelă, asistenţă parentală 
profesionistă şi casa de copii de tip familial 
(HG nr. 673/2019).

88. Elaborarea proiectului HG pentru aprobarea 
Regulamentului şi standardelor minime de 
calitate pentru organizarea şi funcţionarea 
Serviciului regional specializat pentru copiii 
victime /martori ai infracţiunilor

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPPDCFC Realizată. A fost aprobată HG 708/2019 
pentru aprobarea Regulamentului - cadru cu 
privire la organizarea şi funcţionarea Centrului 
regional de asistenţă integrată a copiilor 
victime/martori ai infracţiunilor.

89. Elaborarea proiectului HG pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de stabilire 
şi plată a indemnizaţiilor pentru continuarea 
studiilor pentru unele categorii de copii şi tineri

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPPDCFC În curs de realizare. La momentul actual 
proiectul HG se află în proces de definitivare. 
În conformitate cu Planul de acţiuni al 
Guvernului, HG 636/2019 acţiunea în cauză 
este planificată pentru luna februarie 2020.

90. Revizuirea Raportului statistic anual copiii 
rămaşi fără ocrotire părintească şi copiii din 
sistemul rezidenţial

Raport statistic 
revizuit

Trimestrul II DPPDCFC Realizată Raportul statistic anual a fost 
revizuit. Datele statistice au fost colectate. 
Raportul a fost prezentat Biroului Naţional de 
Statistică prin scrisoare nr. 14/3771 din 
26.06.2019.

Obiectivul 6. Dezvoltarea sistemică a asistenţei sociale pentru a spori nivelul de protecţie a cetăţenilor, fami iilor si coeziunea socială
91. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu 

privire la modificarea Hotărîrii Guvernului 
372/2010

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPASFVMV
V

Acţiune caduc. Prin HG 420/2019 şi HG9 9

636/2019, acţiunea respectivă a fost exclusă. 
Totodată, în conformitate cu noile priorităţi ale 
Guvernului, în Planul de acţiuni al MSMPS
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pentru anul 2020, proiectul hotărîrii 
Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 
Guvernului 372/2010, urmează a fi prezentat 
Guvernului spre examinare şi aprobare în 
trimestrul IV 2020.

92. Elaborarea şi definitivarea proiectului hotărîrii 
Guvernului pentru modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 1167/2008 (indexarea anuală a 
venitului lunar minim garantat)

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul I DPASFVMV
V

Realizată. A fost aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr. 163/2019 ”Privind modificarea 
punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 
1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la modul de stabilire şi plată a 
ajutorului social”.

93. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului 
privind la modificarea Regulamentului cu privire 
la modul de stabilire şi plată a ajutorului social 
(în contextul modificării cererii de ajutor social 
si majorarea scorului indicatorilor de bunăstare 
(proxy) )

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPASFVMV
V

Realizată. A fost aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr. 677/2019 ”Pentru modificarea 
Regulamentului cu privire la modul de 
stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008”.

94. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului 
privind modificarea Regulamentului cu privire la 
modul se stabilire şi plată a ajutorului material

Proiect elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPASFVMV
V

Realizată. A fost aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr. 126/2019 ”Cu privire la 
modificarea HG nr. 159/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de 
stabilire şi plată a ajutorului material”.

Componenta „Asigurări sociale şi medicale”
Indicatori generali de produs/rezultat:

1. Nr de proiecte de acte normative elaborate şi aprobate;
2. Nr. de proiecte elaborat şi expediat spre aprobare;
3. Negocieri/consultări purtate;
4. Nr de acorduri ratificate şi aprobate;
5. Analize efectuate;
6. Nr. de evenimente la care s-a participat.

Obiectivul 1. Crearea şi consolidarea mecanismului de stabilire a prestaţiilor de asigurări sociale în baza contribuţiilor de asigurări sociale
95. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu 

privire la modificarea şi completarea unor 
Hotărîri de Guvern (Hotărîrea de Guvern nr. 
1245 din 15.11.2016pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la condiţiile de 
stabilire, modul de calcul şi de plată a

Proiect elaborat şi 
expediat spre 
aprobare

Trimestrul III DPASM Realizată. A fost aprobată Hotărârea 
Guvernului nr. 283/2019 cu privire la 
modificarea unor hotărâri ale Guvernului.
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indemnizaţiei paternale, Hotărîrea de Guvern 
nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 cu privire la 
indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, etc. )

96. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului 
privind aprobarea Regulamentului cu privire la 
condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată 
a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă

Proiect elaborat şi 
expediat spre 
aprobare

Trimestrul II DPASM Realizată. A fost aprobată Hotărârea 
Guvernului nr. 283/2019 cu privire la 
modificarea unor hotărâri ale Guvernului.

97. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu 
privire la modificarea unor Hotărîri de Guvern 
(Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi 
plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu 
copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1478 din 15.11.2002, Regulamentului cu privire 
la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de 
plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 108 din 3.02.2005, Hotărîrea 
Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004privind  
aprobarea Modului de calculare a salariului 
mediu)

Proiect elaborat şi 
expediat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPASM Realizată. A fost aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr. 685/2019 cu privire la 
modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

98. Elaborarea proiectului de lege pentru 
modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 
1998 privind sistemul public de pensii (în scopul 
executării Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 29 
din 22 noiembrie 2018)

Proiect elaborat şi 
aprobat

Trimestrul IV DPASM Realizată. A fost adoptată Legea nr. 161/2019 
pentru modificarea unor acte legislative.

99. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu 
privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 
929 din 15.08.2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de plată a 
pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi 
alocaţiilor sociale de stat

Proiect elaborat şi 
aprobat

Trimestrul I DPASM Realizată. A fost aprobată Hotărârea 
Guvernului nr. 263/2019 pentru modificarea 
Regulamentului privind modul de plată a 
pensiilor stabilite în sistemul public de pensii 
şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 929/2006.

Obiectivul 2. Efectuarea schimbărilor parametrice în sistemul de pensionare în vederea eficientizării formu elor de calcul şi indexare a pensiilor
100. Efectuarea unei analize pe marginea sistemului 

de pensii a militarilor şi persoanelor din corpul 
de comandă şi din trupele organelor afacerilor 
interne, prin prisma experienţei internaţionale

Analiză efectuată Trimestrul IV DPASM Realizată. A fost efectuată analiza pe 
marginea sistemului de pensii a militarilor şi 
persoanelor din corpul de comandă şi din 
trupele organelor afacerilor interne, prin
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prisma experienţei internaţionale.
101. Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu 

privire la indexarea prestaţiilor de asigurări 
sociale şi a unor prestaţii sociale

Proiect elaborat şi 
aprobat

Trimestrul I DPASM Realizată. A fost aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr. 186/2019 cu privire la 
indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a 
unor prestaţii sociale de stat.

102. Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu 
privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 
165 din 21 martie 2017 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modalitatea de 
calculare a pensiilor şi modalitatea de 
confirmare a stagiului de cotizare pentru 
stabilirea pensiilor

Proiect elaborat şi 
aprobat

Trimestrul I DPASM Realizată. A fost aprobată Hotărîrea 
Guvernului nr. 187/2019 cu privire la 
aprobarea modificărilor ce se operează în 
anexele nr. 3 şi nr. 5 la Regulamentul privind 
modalitatea de calculare a pensiilor şi 
modalitatea de confirmare a stagiului de 
cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017.

103. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului privind modul 
de evaluare a condiţiilor de muncă la locurile de 
muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea 
pensiei pentru limită de vîrstă în condiţii 
avantajoase

Proiect elaborat şi 
aprobat

Trimestrul II DPASM Realizată parţial. A fost elaborat proiectul 
hotărârii de Guvern pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de evaluare a 
condiţiilor de muncă la locurile de muncă 
pentru confirmarea dreptului la acordarea 
pensiei pentru limită de vârstă in condiţii 
avantajoase. Proiectul a fost expediat spre 
examinare şi avizare autorităţilor interesate. 
Ulterior, a fost restituit de către Cancelaria de 
Stat prin scrisoarea nr. 18-23-2313 din 
17.04.2019.

Obiectivul 3. Asigurarea drepturilor de securitate socială pentru lucrătorii migraţi în baza acordurilor bilaterale semnate de Republica Moldova
104. Elaborarea şi coordonarea cu instituţiile de 

resort a proiectelor de acorduri 
bilaterale/aranjamente administrative în 
domeniul securităţii sociale, negocierea acestora 
(Republica Belarus, Republica Italiană, 
Republica Kazahstan, Republica Letonia, 
Regatul Spaniei)

Proiecte elaborate; 
Negocieri/consultăr 
i purtate

Trimestrial DPASM Realizată. La 7 februarie 2019, la Madrid, s
au desfăşurat consultările moldo-spaniole în 
vederea efectuării schimbului de informaţii 
privind cadrul legislativ şi procedural în 
domeniul securităţii sociale.
- În perioada 26-28 februarie 2019, la Atena, s
a desfăşurat prima rundă de negocieri pe 
marginea proiectului Acordului în domeniul 
securităţii sociale dintre Republica Moldova şi 
Republica Elenă.
- În perioada 14-15 mai 2019, la Chişinău, s-au 
desfăşurat consultările bilaterale între experţii
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Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse privind 
oportunitatea încheierii unui Acord bilateral în 
domeniul asigurării cu pensii bazat pe 
principiul proporţionalităţii.
- În perioada 6-7 iunie curent, la Minsk, s-a 
desfăşurat cea de-a III rundă de negocieri pe 
marginea proiectului Aranjamentului 
Administrativ privind aplicarea Acordului 
între Republica Moldova şi Republica Belarus 
privind securitatea socială.
- În perioada 13-15 noiembrie 2019, la 
Chişinău, s-a desfăşurat cea de-a doua rundă 
de negocieri pe marginea proiectului 
Acordului în domeniul securităţii sociale între 
Republica Moldova şi Republica Elenă.
- În perioada 19-21 noiembrie 2019, la Madrid, 
s-a desfăşurat prima rundă de negocieri pe 
marginea proiectului Acordului în domeniul 
securităţii sociale între Republica Moldova şi 
Regatul Spaniei;
- La 23 octombrie 2019, la Minsk a fost 
semnat Acordul între Republica Moldova şi 
Republica Belarus privind securitatea socială.

105. Modificarea Acordului în domeniul asigurărilor 
sociale între Republica Moldova şi Republica 
Estonia şi Aranjamentului pentru aplicare, 
semnate la 19 octombrie 2011

Acord ratificat şi 
aprobat

Trimestrul IV DPASM Nerealizată.

Obiectivul 4. Asigurarea şi promovarea unei comunicări eficiente în domeniul asigurărilor sociale
106. Participarea la evenimente (conferinţe, 

seminare, trening-uri, emisiuni Tv, radio, ş.a.)
Număr de 
evenimente la care 
s-a participat

Trimestrial DPASM Realizată. S-a participat la 5 emisiuni TV 
(„Publika Report”, „Tema Zilei”, „Apropo”), 5 
emisiuni radio (Spaţiul Public, Vocea 
Basarabiei) şi 5 seminare de instruire.

107. Participarea la Conferinţa Internaţională în 
domeniul asigurărilor cu pensii

Trimestrul III DPASM Nerealizată. Conferinţa Internaţională în 
domeniul asigurărilor cu pensii nu s-a 
desfăşurat.

Obiectivul 5. Fortificarea componentei de planificare strategică şi de elaborare a politicilor în domeniile sănătate şi protecţie socială aliniate la procesul 
bugetar
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108. Elaborarea proiectului legii pentru rectificarea 
legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2019

Proiect de lege 
elaborat şi înaintat 
spre aprobare

Trimestrul III SPASM;
DPASM;
DPASFVMVV

DpPDCFC;
DPPDPD;
DPORM

Realizată. A fost aprobată Legea nr.105/2019 
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat (BASS) pe anul 2019 
nr.300/2018.

109. Elaborarea proiectului legii pentru rectificarea 
legii fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală pe anul 2019

Proiect de lege 
elaborat şi înaintat 
spre aprobare

Trimestrul III SPASM;
DPDAMPUC;
DPDAMS;
DDSP

Realizată. A fost aprobată Legea nr.106/2019 
pentru modificarea Legii fondurilor asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) pe 
anul 2019 nr.301/2018.

110. Elaborarea proiectului legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Proiect de lege 
elaborat şi înaintat 
spre aprobare

Trimestrul IV SPASM;
DPASM;
DPASFVMVV

DPPDCFC;
DPPDPD;
DPORM

Realizată. A fost aprobată Legea nr.173/2019 
privind bugetului asigurărilor sociale de stat 
(BASS) pe anul 2020.

111. Elaborarea proiectului legii fondurilor asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020

Proiect de lege 
elaborat şi înaintat 
spre aprobare

Trimestrul IV SPASM;
DPDAMPUC;
DPDAMS;
DDSP

Realizată. A fost aprobată Legea nr.174/2019 
privind fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală (FAOAM) pe anul 2020.

Obiectivul 6. Elaborarea şi promovarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul finanţării sistemelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală
112. Elaborarea şi promovarea criteriilor de 

contractare pentru anul 2020
Proiect de act 
normativ elaborat 
şi aprobat

Trimestrul IV SPASM;
DPDAMPUC;
DPDAMS;
DDSP

Realizată. Criteriile de contractare a 
prestatorilor de asistenţă medicală în cadrul 
sistemului asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală pentru anul 2020 au fost aprobate 
prin Ordinul comun al MSMPS şi CNAM 
nr.1515/375-A din 31.12.2019. ’

113. Elaborarea şi promovarea actului normativ 
privind reglementarea finanţării în asistenţa 
medicală spitalicească prin intermediul 
sistemului de finanţare DRG

Proiect de act 
normativ elaborat 
şi aprobat

Trimestrul IV SPASM;
DPDAMS

În proces de realizare. Pe data de 13 martie 
2019 în cadrul şedinţei Grupului de lucru din 
cadrul proiectului “Modernizarea sectorului 
sănătăţii în RM” a fost examinat şi aprobat 
Raportul nr.3 “Costurile serviciilor spitaliceşti 
şi setul de valori relative locale pentru 
grupurile DRG”. În cadrul şedinţei Grupului 
de lucru din cadrul proiectului “Modernizarea
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sectorului sănătăţii în RM” din data de 19 iulie 
2019 a fost examinat şi aprobat Raportul nr. 4 
„Recomandări privind îmbunătăţirea politicilor 
de finanţare a spitalelor”.

114. Creşterea accesului cetăţenilor la asigurarea 
obligatorie de asistenţă medicală prin 
modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 
cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 
medicală

Proiect de lege 
elaborat şi înaintat 
spre aprobare

Trimestrul IV SPASM În proces de realizare. În baza Cererii privind 
înregistrarea de către Cancelaria de Stat a 
proiectelor de acte anunţate în cadrul şedinţei 
secretarilor generali de stat (nr.17/2757 din
07.05.2019) proiectul hotărîrii Guvernului 
„Privind aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea art.4 din Legea nr.1585/1998 cu 
privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 
medicală” a fost înregistrat de către Cancelaria 
de Stat cu numărul unic 198/MSMPS/2019 
(nr.18-23-2777 din 16.05.2019). În legătură cu 
investirea noului Guvern, proiectul hotărîrii 
Guvernului a fost remis repetat spre examinare 
şi avizare părţilor interesate (nr.17/31 din
03.01.2020) .

Obiectivul 7. Elaborarea şi promovarea politicilor şi cadrului normativ în t omeniul salarizării şi stabilirii normativelor de personal
115. Actualizarea actelor normative ce ţin de 

motivarea angajaţilor din cadrul IMSP încadrate 
în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală

Proiecte de acte 
normative 
elaborate şi 
aprobate

Trimestrul III SPASM;
DPDAMPUC;
DPDAMS;
DDSP

Realizată. Prin Hotărîrea Guvernului 
nr.433/2019 au fost aprobate modificări la 
Hotărîrea Guvernului nr.837/2016 „Pentru 
aprobarea Regulamentului privind salarizarea 
angajaţilor din instituţiile medico-sanitare 
publice încadrate în sistemul asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală”, prin care a 
fost majorat suplimentul pentru munca de 
noapte a personalului care îşi desfăşoară 
activitatea pe timp de noapte din instituţiile 
medicale din SAOAM.

116. Actualizarea actelor normative cu privire la 
normativele de personal din cadrul instituţiilor 
medico-sanitare

Proiecte de acte 
normative 
elaborate şi 
aprobate

Trimestrul IV SPASM;
DPDAMPUC;
DPDAMS;
DDSP

Realizată. Prin ordinul MSMPS nr.1363 din 
29 noiembrie 2019 „Cu privire la organizarea 
Structurii de Management al Calităţii 
serviciilor medicale în instituţiile medico- 
sanitare spitaliceşti” au fost aprobate 
normativele de personal ale Structurii de
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Management al Calităţii.
Prin ordinul MSMPS nr.1478 din 24 
decembrie „Cu privire la modificarea ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr.100/2008” au fost 
aprobate normativele de personal ale echipei 
multidisciplinare a serviciului de 
ftiziopneumologie teritorial.

Componenta „Muncă şi demografie”
Indicatori generali de produs/rezultat:
1. Numărul proiectelor de acte normative elaborate şi aprobate;
2. Numărul de şedinţe organizate;
3. Numărul de mecanisme elaborate;
4. Numărul de rapoarte, avize elaborate.

Obiectivul 1. Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul muncii pentru asigurarea unui echilibru între drepturile şi interesele angajatorilor şi 
salariaţilor
117. Elaborarea proiectului de lege de modificare a 

unor prevederi din Codul muncii
Proiect de lege 
elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPDRMPS În curs de realizare. Proiectul este elaborat şi 
aprobat în şedinţă de Guvern din 26.02.2020.

118. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului 
privind modificarea Regulamentului cu privire la 
acordarea unor garanţii şi compensaţii 
salariaţilor care îmbină munca cu studiile, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.435 din 
23.04.2007

Proiect de hotărîre 
elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPDRMPS Nerealizată. Va putea fi realizată după 
adoptarea proiectului de lege de modificare a 
Codului Muncii.

Obiectivul 2. Promovarea parteneriatului social
119. Realizarea consultărilor tripartite între partenerii 

sociali în problemele ce ţin de domeniul muncii 
şi în problemele social-economice de interes 
naţional

Numărul şedinţelor 
de lucru organizate 
în vederea 
discutării
problemelor ce ţin 
de domeniul 
muncii şi
problemelor social
economice de 
interes naţional

Trimestrial DPDRMPS Realizată. Reprezentanţii autorităţii împreună 
cu partenerii sociali, (sindicate şi patronat) au 
organizat 13 şedinţe de lucru în vederea 
discutării problemelor ce ţin de domeniul 
muncii.

120. Coordonarea cu Confederaţia Naţională a Numărul Trimestrial DPDRMPS
A

Realizată. împreună cu partenerii sociali
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Sindicatelor din Moldova şi Confederaţia 
Naţională a Patronatului din Republica Moldova 
a tuturor proiectelor de acte normative în 
domeniul raporturilor de muncă

proiectelor de acte
normative
coordonate

(sindicate şi patronat) a fost coordonat 
proiectul Hotărârii de Guvern privind Cerinţele 
minime de securitate şi sănătate în muncă în 
industria extractivă prin lucrări miniere de 
suprafaţă sau subterane şi proiectul Hotărârii 
de Guvern privind cerinţele minime de 
îmbunătăţire a protecţiei securităţii şi sănătăţii 
lucrătorilor din industria extractivă de foraj.

Obiectivul 3. Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională pe domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a t irectivelor UE
121. Elaborarea proiectului de Hotărîre a Guvernului 

privind transpunerea Directivei 92/91/CEE a 
Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind 
cerinţele minime de îmbunătăţire a protecţiei 
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria 
extractivă de foraj [a unsprezecea directivă 
specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE1

Proiect de hotărîre 
elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPDRMPS In curs de realizare. Directiva 92/91/CEE a 
Consiliului din 3 noiembrie 1992 este 
transpusă în mărime de 75% prin HG nr. 
151/2019, care a intrat în vigoare la 28 
septembrie 2019. Restul 25 % va fi transpus 
prin proiectul de modificare a HG nr. 
151/2019 care este la etapa de reavizare.

122. Elaborarea proiectului de Hotărîre a Guvernului 
privind transpunerea Directivei 89/656/CEE a 
Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea de către lucrători a echipamentelor 
individuale de protecţie la locul de muncă [a 
treia directivă specială în sensul articolului 16 
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Proiect de hotărîre 
elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPDRMPS In curs de realizare. Proiectul este la etapa de 
iniţiere a transpunerii.

Obiectivul 4. Asigurarea promovării politicilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
123. Elaborarea mecanismului de acreditare a 

serviciilor externe de protecţie şi prevenire în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Mecanism elaborat Trimestrul IV DPDRMPS Nerealizată.

Obiectivul 5. Asigurarea bunei implementări a politicii de ocupare a forţei de muncă
124. Asigurarea reorganizării ANOFM şi 

funcţionalităţii acesteia, conform prevederilor 
HG nr. 990/2018 cu privire la organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă

ANOFM 
reorganizată şi 
funcţionează în 
condiţiile noi 
stabilite

Trimestrul I DPORM Realizată. Procesul de reorganizare a fost 
finalizat la 10 februarie 2019. ANOFM îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu 
Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă aprobat prin HG 
nr.990/ 2018. ’
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Cele 35 de Agenţii teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă au fost absorbite de Agenţia 
Naţională, pierzîndu-şi statutul juridic şi au 
fost excluse din Registrul de stat al persoanelor 
juridice şi al întreprinzătorilor individuali şi 
care activează actualmente în conformitate cu 
regulamentele aprobate.
Din 335 unităţi au rămas 250, fiind reduse 85 
unităţi, respectând procedura de preavizare, 
transfer, disponibilizate în conformitate cu 
prevederile Legii 158/2008 şi Codul Muncii.
A fost transmis patrimoniul Agenţiilor 
teritoriale cu respectarea Regulamentului cu 
privire la modul de transmitere a bunurilor 
proprietate publică, aprobat prin HG 
nr.901/2015.
Totodată, menţionăm că din 10 februarie 
ANOFM implementează Legea 105/2018, care 
prevede servicii şi măsuri de ocupare noi, 
precum şi proceduri privind accesul la 
măsurile de ocupare a forţei de muncă, 
aprobate prin HG nr. 1276 din 26.12.2018.

125. Elaborarea şi aprobarea Ordinului cu privire la 
indicatorii ocupării forţei de muncă pentru anul 
2019, conform prevederilor Legii nr. 105/2018

Ordin elaborat şi 
aprobat

Trimestrul I DPORM Realizată. A fost aprobat Ordinul nr. 101 din 
25 ianuarie 2019 cu privire la obiectivele de 
activitate şi indicatorii de performanţă ale 
ANOFM pentru anul 2019.

126. Evaluarea progresului implementării de către 
ANOFM şi subdiviziunile teritoriale a 
indicatorilor ocupării forţei de muncă stabiliţi 
pentru anul 2019

Număr de şedinţe 
de evaluare 
organizate, rapoarte 
elaborate

Trimestrul IV DPORM Realizată. Rezultatele implementării 
indicatorilor pentru anul 2019 de către 
ANOFM au fost prezentate în cadrul şedinţei 
Consiliului de administraţie în luna noiembrie 
2019.

127. Elaborarea raportului anual cu privire la 
implementarea în anul 2018 a Strategiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe 
anii 2017-2021 ’

Raport elaborat şi
prezentat
Guvernului

Trimestrul I DPORM Realizată. Raportul privind realizarea Planului 
naţional de acţiuni pe anul 2018 pentru 
implementarea Strategiei naţionale privind 
ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017
2021 a fost elaborat şi transmis Guvernului 
prin scrisoarea cu nr.10/ 2007 din 29.03.2019.
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128. Elaborarea Planului anul de acţiuni pentru 
implementarea în anul 2019 a Strategiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de muncă pe 
anii 2017-2021

Planul de acţiuni 
elaborat şi aprobat 
de Guvern

Trimestrul I DPORM Realizată parţial. Planul anual de acţiuni 
pentru implementarea în anul 2019 a Strategiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de muncă pe 
anii 2017-2021 a fost elaborat şi remis spre 
aprobare către Guvern prin scrisoarea cu nr.10/ 
1537 din 18.03.2019.
După instituirea noului Guvern, Proiectul a 
fost transmis, după avizarea repetată, spre 
aprobare Guvernului prin scrisoarea cu 
nr.10/4571 din 05.08.2019. Însă, în 
conformitate cu decizia consemnată în 
procesul verbal al şedinţei operative la Prim- 
ministru din 23 septembrie 2019, Proiectul a 
fost restituit.
Drept rezultat, acţiunile incluse in proiectul 
Planului anual pentru 2019 se vor regăsi în 
Planul anual pentru 2020. De asemenea, la 
moment suntem în proces de colectare a 
propunerilor suplimentare pentru elaborarea 
Planului anual de acţiuni pentru implementarea 
în anul 2020 a Strategiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de muncă pe anii 2017-2021.

129. Elaborarea Metodologiei de evaluare a 
impactului măsurilor active de ocupare a forţei 
de muncă, stabilite de Legea nr.105/2018

Metodologie
elaborată

Trimestrul IV DPORM Realizată. Prin Ordinul nr.435/2019 a fost 
aprobată Procedura de monitorizare a pieţei 
muncii care stabileşte metodologia de evaluare 
a impactului măsurilor active de ocupare a 
forţei de muncă prevăzute în Legea 
nr.105/2018.

130. Elaborarea raportului de monitorizare cu privire 
la implementarea Mecanismului 
Interinstituţional (MIR) de referire a cetăţenilor 
reîntorşi de peste hotare

Raport elaborat Trimestrul IV DPORM Realizată. Raportul de implementare a MIR a 
fost elaborat, în baza informaţiilor colectate de 
la instituţiile parte a MIR, inclusiv APL, şi 
prezentat BRD în contextul raportării cu 
privire la implementarea Planului de acţiuni 
pentru reintegrarea cetăţenilor reîntorşi, 
aprobat prin HG nr. 724/2017

131. Asigurarea actualizării Clasificatorului 
Ocupaţiilor conform cererii pieţei muncii

Număr de ordine 
de modificare a

Trimestrul IV DPORM În proces de realizare. Ministerul este în 
proces de actualizare, completare şi modificare
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Clasificatorului 
Ocupaţiilor 
elaborate şi 
aprobate

a Clasificatorului Ocupaţiilor, cu suportul 
Agenţiei de Cooperare Internaţională a 
Germaniei (GIZ).
În acest context, s-au organizat un şir de 
şedinţe de lucru cu actorii relevanţi (ministere, 
comitete sectoriale, sindicate, patronate, 
asociaţiile de business şi cele profesional) cu 
privire la examinarea ocupaţiilor existente şi 
identificarea noilor ocupaţii pentru a fi incluse 
în CORM revizuit.

Obiectivul 6. Asigurarea funcţionalităţii Comitetelor Sectoriale pentru Formare Profesională
132. Revizuirea Regulamentului de finanţare a 

proiectelor elaborate de Comitetele sectoriale
Regulament
revizuit

Trimestrul IV DPORM Realizată parţial. Proiectul hotărârii privind 
modificarea Regulamentului cu privire la 
modul de finanţare din bugetul de stat a 
proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale 
pentru formare profesională, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 253/2018 a fost 
transmis, spre aprobare Guvernului prin 
scrisoarea cu nr.10/7320 din 24.12.2019.

Obiectivul 7. Reglementarea migraţiei forţei de muncă
133. Negocierea acordurilor bilaterale în domeniul 

migraţiei forţei de muncă
Număr de acorduri 
noi negociate

Trimestrial DPORM Realizată. Pe parcursul trimestrului I a fost 
iniţiat dialogul cu privire la încheierea unui 
acord cu Republica Federală Germania. 
Totodată, continuă dialogul asupra încheierii 
Acordului în domeniul îngrijirii persoanelor 
vîrstnice cu dizabilităţi din Statul Israel în 
temeiul HG nr. 94/2018.
Pe parcursul trimestrului II a avut loc primul 
dialog cu Republica Federală Germană asupra 
proiectului de Acord în cadrul Conferinţei 
Internaţionale ”Migraţia de muncă în 
Germania -  Organizarea angajării temporare 
în sectorul agricol a lucrătorilor migranţi 
semi-calificaţi sezonieri în Germania”, în 
Germania în perioada 8-11 aprilie. Urmare a 
conferinţei, partea germană în iunie 2019, şi-a 
reiterat interesul asupra prezentului proiect de
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tratat, iar Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale urmează să demareze 
procedurile necesare în vederea iniţierii 
procedurii de negocieri.
De asemenea, a fost reiniţiat dialogul cu 
Federaţia Rusă asupra proiectului de Acord, în 
cadrul căruia Ministerul şi-a manifestat poziţia 
de a revizui textul proiectului, care la moment 
nu asigură pe deplin respectarea drepturilor 
cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi la muncă 
în Federaţia Rusă.
Pe parcursul trimestrului III a continuat 
dialogul cu privire la încheierea unui acord cu 
Republica Federală Germania. Totodată, 
continuă dialogul asupra încheierii Acordului 
în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice cu 
dizabilităţi din Statul Israel în temeiul HG nr. 
94/2018, care a fost modificată, în vederea 
obţinerii deplinelor puteri pentru negociere 
prin HG nr. 453/2019.
Totodată, a fost reiniţiat dialogul cu Federaţia 
Rusă asupra proiectului de Acord, în cadrul 
căruia Ministerul şi-a manifestat poziţia de a 
revizui textul proiectului. Proiectul de Acord a 
fost redactat şi supus avizării. Ulterior, a fost 
transmis către MAEIE pentru promovare şi 
aprobare Hotarîrea de Guvern cu privire la 
acordarea de împuterniciri, în vederea 
organizării rundei de negocieri asupra 
Acordului (scr. nr. 10/7012 din 11.12.2019).

134. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de 
reglementare a activităţii agenţiilor private de 
ocupare a forţei de muncă

Proiect de hotărîre 
elaborat şi 
promovat spre 
aprobare

Trimestrul IV DPORM Realizată. Proiectul Hotărârii de Guvern cu 
privire la aprobarea proiectului de lege privind 
modificarea unor acte normative a fost 
elaborat şi transmis spre avizare instituţiilor 
interesate (nr. unic 784/MSMPS/2019).

Obiectivul 8. Participarea în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării
135. Participarea la coordonarea Ariei Prioritare nr.9 Numărul de Trimestriul IV DPORM Realizată. La data de 11 iunie 2019 a fost
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Investiţie în oameni şi capacităţi evenimente 
organizate/la care 
s-a participat

organizat Atelierul de lucru cu tematica 
„Abordarea provocărilor de competenţe în 
regiunea Dunării".
În acelaşi timp, Ministerul a participat la 
şedinţa comună a Coordonatorilor Ariilor 
prioritare, Bucureşti, 23-24 mai, precum şi la 
şedinţa Comitetului de Coordonare a Ariei 
Prioritare nr.9 Investiţie în oameni şi 
capacităţi, care a avut loc la Viena, 9-10 mai.
În luna octombrie la Chişinău a fost organizată 
Conferinţa Internaţională ”Parteneriate pentru 
competenţe în regiunea Dunării”.

Obiectivul 9. Asigurarea integrării şi participării depline a persoanelor în etate în societate
136. Implementarea Planului de acţiuni privind 

implementarea principiului îmbătrînirii active 
(2018-2021)

5 acţiuni realizate Trimestrul IV SPD Realizată. Au fost organizate 2 ateliere de 
instruire pentru reprezentanţii autorităţilor 
publice locale privind consultarea vârstnicilor 
în procesul decizional şi 2 ateliere de instruire 
pentru mobilizatorii comunitari ai vârstnicilor. 
A fost organizat Concursul de selectare a 
organizaţiei neguvernamentale pentru 
organizarea testării practicilor locurilor de 
muncă prietenoase vârstnicilor în 30 
companii/instituţii din Republica Moldova.

137. Asigurarea realizării Programului de granturi 
pentru mobilizarea vârstnicilor

Program realizat Semestrul II SPD Realizată. A fost organizat Programul de 
Granturi mici, care este dedicat susţinerii şi 
promovării îmbătrânirii active în Republica 
Moldova, prin care s-a oferit, în bază de 
concurs, suport logistic şi financiar ONG- 
urilor persoanelor vârstnice.
Ca urmare a desfăşurării concursului, au fost 
desemnaţi în calitate de câştigători 6 
organizaţii non-guvernamentale din 21 
organizaţii ce au depus dosarul, care 
implementează proiecte şi iniţiative cu impact 
asupra promovării politicii din domeniul 
îmbătrânirii active, atât la nivel naţional, cât şi 
regional. Suma oferită este de 200.000 lei din
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bugetul de stat.
138. Desfăşurarea concursului „Premiul Naţional în 

domeniul îmbătrânirii active”
Eveniment
desfăşurat

Trimestrul II SPD Realizată. Concursul a fost organizat. Au fost 
înregistraţi 21 de participanţi, iar în urma 
examinării dosarelor au fost aleşi învingători 
10 persoane vârstnice, care au realizat 
performanţe deosebite în diverse domenii de 
activitate. Învingătorilor le-au fost oferite 
diplome şi premii în cadrul festivităţii 
organizate de Minister cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Persoanelor în Etate, celebrată 
anual la data de 1 octombrie.

Obiectivul 10. Cercetarea proceselor demografice din ■ară şi întreprinderea acţiunilor de diminuare a declinului demografic
139. Desfăşurarea studiului “Gender şi Generaţii” Date colectate Trimestrial SPD In curs de realizare. A fost determinată şi 

aprobată metodologia studiului, care a fost 
tradusă în limba română şi rusă.
A fost organizată şedinţa Comitetului de 
Coordonare (19 aprilie 2019) în cadrul 
Programului Generaţii şi Gen. Comitetul a 
aprobat Termenii de Referinţă pentru 
compania sociologică care va realiza etapa de 
colectare a datelor în teren.
A fost semnat Ordinul comun al Ministerului 
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi 
Biroului Naţional de Statistică nr.627/2019 cu 
privire la organizarea şi desfăşurarea 
procesului de listare şi elaborare a eşantionului 
de gospodării.
Au fost realizate activităţile de pregătire a 
Misiunii expertului internaţional în sisteme 
informaţionale geografice care va dezvolta o 
aplicaţie specială de colectare online a datelor. 
A fost finalizat procesul de evaluare şi 
selectare a Companiei sociologice care va fi 
responsabilă de colectarea datelor GGS. 
Procesul de colectare a datelor va începe odată 
cu finalizarea procesului de listare si 
determinarea eşantionului probabilist de către
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echipa BNS.
În septembrie 2019 a fost lansat ToR-ul 
pentru Compania de comunicare care a fost 
elaborat în conlucrare cu BNS şi MSMPS.
În octombrie-noiembrie a avut loc evaluarea 
şi selectarea companiei de comunicare cu 
care a fost încheiat contractul.
În decembrie 2019 a avut loc finalizarea 
procesului de listare şi extragerea 
eşantionului în treapta a doua, inclusiv 
validarea datelor, definitivarea softului 
utilizat, organizarea a 3 sesiuni de feedback 
cu operatorii implicaţi în procesul de listare.
În Ianuarie 2020 are loc dezvoltarea 
conceptului spotului TV şi plan media de 
către Compania de comunicare selectată.

Obiectivul 11. Înregistrarea şi examinarea actelor priv 
eliberarea actelor permisive necesare pentru importu

ind acordarea ajutoarelor umanitare Republicii Moldova, stabilirea statutului acestor bunuri şi 
şi repartizarea lor

140. Înregistrarea şi examinarea minuţioasă a 
documentelor referitoare la donaţiile cu titlu de 
asistenţă umanitară acordată Republicii 
Moldova, asigurarea respectării procedurii de 
avizare a introducerii în ţară şi distribuirii 
ajutoarelor umanitare

Număr de 
documente de 
referinţă 
examinate;
Număr de acte 
permisive eliberate

Trimestrial SAU Realizată. Au fost examinate 751 de oferte de 
ajutoare umanitare acordate de donatori străini. 
În rezultat, au fost eliberate 751 avize 
(autorizaţii) pentru introducerea în ţară şi 
distribuirea loturilor respective de ajutoare 
umanitare.

141. Sistematizarea informaţiei de rigoare, 
întocmirea şi prezentarea dării de seamă 
trimestrială, semestrială şi anuală despre 
activităţile în domeniul ajutoarelor umanitare

Volum de 
informaţii 
procesate în baza 
de date; Număr de 
rapoarte, dări de 
seamă şi note 
informative 
întocmite

Trimestrial SAU Realizată. În baza de date au fost introduse 
informaţii privind 751 de avize eliberate.
Pe parcursul anului au fost prezentate 
Guvernului patru note informative ample 
despre activitatea cu ajutoarele umanitare.

Obiectivul 12. Asigurarea controlului asupra modului de recepţionare şi distribuire a ajutoarelor umanitare, acordarea ajutorului metodic şi consultativ 
părţilor implicate în acest proces
142. Examinarea autenticităţii actelor de donaţie şi 

altor documente de însoţire a loturilor de 
ajutoare umanitare acordate Republicii Moldova

Excluderea 
utilizării unor 
documente

Trimestrial SAU Realizată. Pe parcursul anului 2019 acte 
permisive cu semne de falsificare şi bunuri 
interzise pentru import nu au fost înregistrate.
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certificative/ 
permisive cu semne 
evidente de 
falsificare; 
Diminuarea 
cazurilor de 
recepţionare şi 
distribuire a 
bunurilor interzise 
pentru import în 
calitate de donaţii

143. Cooperarea cu organele de drept, transmiterea (la 
solicitare) în adresa acestora a unui exemplar de 
documente referitoare la oricare lot de ajutoare 
umanitare avizat spre import şi repartizare

Număr de 
documente 
transmise organelor 
de drept; număr de 
acţiuni de control 
efectuate în comun

Trimestrial SAU Realizată. Pe parcursul anului 2019, au fost 
trimise 9 avize organelor de control, şi au fost 
efectuate 7 acţiuni de control.

Lista abrevierilor:

SAI -  Serviciul Audit Intern
DAMEP -  Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;
DDSP - Direcţia în domeniul sănătăţii publice;
DPDAMPUC- Direcţia politici în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare;
SPDMPMS -  Serviciul politici în domeniul managementului personalului medical şi social;
DPDAMS - Direcţia politici în domeniul asistenţei medicale spitaliceşti;
SPMDM -  Serviciul politici medicamente şi dispozitive medicale;
DPDRMPS - Direcţia politici în domeniul raporturilor de muncă şi parteneriatului social;
DPORM - Direcţia politici ocupaţionale şi de reglementare a migraţiei;
SPD - Serviciul politici demografice;
DPAEFB - Direcţia politici de asigurare a egalităţii între femei şi bărbaţi;
DPPDPD - Direcţia politici de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
DPPDCFC - Direcţia politici de protecţie a drepturilor copilului şi familiilor cu copii;
DPASFVMVV - Direcţia politici de asistenţă socială a familiilor cu venituri mici, vîrstnicilor şi veteranilor; 
DPASM - Direcţia politici de asigurări sociale şi medicale;
SPASM -  Secţia planificare asigurări sociale şi medicale;
SAU - Serviciul ajutoare umanitare;
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DMI -  Direcţia management instituţional;
SJ - Secţia juridică;
SFA - Secţia financiar-administrativă;
SICMM - Serviciul informare şi comunicare cu mass media; 
SRU - Serviciul resurse umane;
STIC- Serviciul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 
ANOFM - Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă; 
BRD - Biroul Relaţii cu Diaspora;
CNAS - Casa Naţională de Asigurări Sociale.
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