APROBAT:
Svetlana CEBOTARI, Ministru

(semnătura)

31 ianuarie 2018
(data)

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE
al MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE PENTRU ANUL 2017
1. Sumar executiv
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în 2017, în implementarea politicilor de sănătate, muncă și protecție socială, trasate în Programul de
guvernare și asumate în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, și-a focusat eforturile pe îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate oferite
populației, punerea în aplicare a noilor formule de protecție socială a categoriilor de populație social dezavantajate și noilor instrumente de asigurare
a bunăstării sociale a cetățenilor.
În 2017, a fost majorat cu 23% cuantumul resurselor financiare alocate pentru medicamente compensate în comparație cu resursele executate în anul
2016, și extinsă lista acestora cu 11 denumiri internaționale comune. Din 2017, este asigurat accesul la medicamente compensate a pacienților cu
depresie, boala Alzheimer și persoanelor cu bolile oncologice pentru diminuarea durerii.
Un rezultat foarte important a fost obținut în tratamentul antiviral al hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice virale C, B și D la adulți și copii. Astfel,
în 2017, în cadrul programului au fost înrolați în tratament 8.668 de pacienți, dintre care 7.000 de pacienți au finalizat tratamentul și 6.700 de pacienți
s-au vindecat.
A fost majorată cu 50 la sută indemnizația pentru tinerii specialiști lucrători medicali repartizați în instituțiile medicale publice din sate. Astfel,
medicii și farmaciștii primesc o indemnizație în sumă de 45 de mii de lei, cu 15 mii de lei mai mare comparativ cu anii precedenți, iar asistenții
medicali, moașele, asistenții igieniști-epidemiologi, felcerii beneficiază de o alocație de 36 de mii de lei, mai mare cu 12 mii de lei.
Au fost reorganizate serviciile de sănătate publică și creată Agenţia Națională pentru Sănătate Publică prin fuziunea Consiliului național de evaluare
și acreditare în sănătate, Centrului național de management în sănătate, Centrului național de sănătate publică și a 35 de centre de sănătate publică
teritoriale.
Au fost create 30 de Centre de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator. Au fost dezvoltate și sunt funcționale 41 de
Centre Comunitare de Sănătate Mintală. A fost aprobat și pus în aplicare Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social
integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive şi pacienții terapiei de substituție şi a Standardelor minime de calitate.
În contextul realizării obiectivului Guvernului Republicii Moldova de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități mintale prin dezvoltarea
serviciilor comunitare, au fost procurate 10 imobile (din mijloacele financiare ale instituțiilor rezidențiale), inclusiv 7 Locuințe protejate au fost
deschise și sunt funcționale, în care sunt plasate 40 de persoane. Alte 2 clădiri, procurate cu suportul donatorilor, sunt în proces de reparație și
amenajare, în cadrul cărora, în timpul cel mai apropiat, vor fi plasate persoane cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale.
Au fost instituite servicii comunitare integrate în toată țara, cu suportul Rețelei organizațiilor prestatoare de îngrijiri comunitare, fapt ce a sporit
accesul cetățenilor la servicii medico-sociale prestate la domiciliu și îmbunătățirea calității acestora.
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Pe dimensiunea accesibilității și siguranței dispozitivelor medicale au fost stabilite premise pentru introducerea și punerea în funcțiune a
dispozitivelor medicale, controlul și supravegherea dispozitivelor medicale la plasarea pe piață și în utilizare, precum şi pentru supravegherea
activităților de comercializare, distribuire şi prestare de servicii în domeniu, reglementări aprobate prin Legea nr. 102 din 09 iunie 2017 cu privire la
dispozitivele medicale.
În urma negocierilor dintre Guvern, sindicate și patronate, cu implicarea reprezentanților societății civile, au fost operate modificări și completări la
Codul muncii, care reflectă mai echilibrat interesele ambelor părți ale raportului de muncă – angajator și salariat. A fost aprobat Planul de acțiuni
pentru implementarea în anul 2018 a Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021, care oferă o abordare integrată a
politicilor, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât şi din perspectiva gestionării eficiente pe piața muncii a ofertei.
În domeniul migrației de muncă a fost negociat Acordul cadru de parteneriat între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Oficiul Francez
pentru Imigrație și Integrare (OFII) pentru punerea în aplicare a programului OFII de ajutor pentru reintegrare a cetățenilor reveniți în țară. Au fost
revizuite și optimizate procedurile și termenii de acordare a dreptului de muncă și de ședere, inclusiv a permiselor, precum și simplificată lista de
documente necesare pentru obținerea drepturilor menționate.
În contextul promovării îmbătrânirii active, autoritatea a desfășurat Concursul Program de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, în cadrul
căruia au fost desemnate câștigătoare 4 asociații obștești din domeniu, cărora li s-a oferit suport logistic şi financiar. Cu prilejul Zilei Internaționale a
Persoanelor Vârstnice, în cadrul Concursului Premiul Național pentru vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, 8 învingători-vârstnici au fost
premiați pentru realizări şi performanțe deosebite în domeniul cultural-artistic, civic, medicină și antreprenoriat cu câte 6 mii lei per învingător.
Au fost operate modificări la actele normative în vigoare care stabilesc indexarea anuală la 1 aprilie a venitului lunar minim garantat reieșind din
creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent. Dar, totodată și responsabilizarea beneficiarilor de ajutor social prin
introducerea Acordului de cooperare - semnat între familia beneficiară și structura teritorială asistență socială de a utiliza ajutorul social în folosul
familiei, primordial pentru satisfacerea necesităților privind alimentația, vestimentația, locuința, igiena, îngrijirea medicală, educația şi școlarizarea
obligatorie a copiilor.
A fost modificată și completată Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827 din 18 februarie 2000
(Legea nr. 288/2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative), ce reglementează exhaustiv programele cu destinație specială,
inclusiv finanțarea pachetului minim de servicii sociale și a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neânsuflețite ale cetățenilor
Republicii Moldova.
În contextul fortificării sistemului de servicii de protecție a copilului și a familiilor cu copii a fost aprobat și este aplicat Regulamentul-cadru privind
organizarea şi funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate (Hotărîrea
Guvernului nr. 591/2017).
În anul 2017 au fost procesate 16 adopții internaționale, conform prevederilor Convenției de la Haga din 29 mai 1993 asupra protecției copiilor şi
cooperării în materie de adopție internațională. Au fost reacreditate 14 organizații străine cu competențe în adopțiile internaționale.
Autoritatea a participat, conform competențelor, în soluționarea a 28 de cazuri de răpire internațională a copiilor (20 de cazuri din Republica
Moldova, 4 cazuri în țară; 4 cazuri de acces la copil), cu respectarea prevederilor Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor
civile ale răpirii internaționale de copii. Au fost asigurate toate procedurile și repatriați în țară 22 de copii cetățeni ai Republicii Moldova, din care, 6
copii din Ucraina (organizate 5 misiuni) și 16 copii din Federația Rusă (4 misiuni).
A fost eficientizat mecanismul de compensare a cheltuielilor de transport pentru persoanele cu dizabilități prin comasarea tuturor prestațiilor de
călătorie în transportul public: urban, suburban şi interurban (cu excepția taximetrelor) într-o singură prestație și compensarea anuală a acestora
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începând cu 01.01.2017.
A fost aprobat Regulamentul privind prestarea serviciilor de reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare,
Ortopedie şi Reabilitare și Metodologia de calcul a tarifelor pentru prestarea serviciilor de reabilitare profesională. A fost aprobat Programul național
de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022, Hotărîrea Guvernului nr. 723/2017, care prevede aplicarea unei abordări
intersectoriale în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale acestora în egală măsură cu
ceilalți cetățeni, în toate domeniile vieții sociale.
Au fost întreprinse acțiuni importante pentru combaterea în societate a fenomenului violenței. Republica Moldova a semnat la 6 februarie 2017
Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie. A fost aprobat Regulamentul de
organizare și funcționare a Serviciului de asistentă telefonică gratuită pentru victimele violenței în familie, inclusiv a violenței în bază de gen și a
standardelor minime de calitate (Hotărîrea Guvernului nr. 575 din 17 iulie 2017). A fost modificat și completat Regulamentul privind procedura de
repatriere a copiilor și adulților-victime ale traficului de ființe umane, traficului ilegal de migranți, precum și a copiilor neânsoțiți (Hotărîrea
Guvernului nr. 255 din 27 aprilie 2017). În perioada 25 noiembrie - 10 decembrie a fost organizată și desfășurată Campania Națională ”16 zile de
activism împotriva violenței în bază de gen”.
O realizare importantă a autorității în 2017 este implementarea reformei sistemului de pensionare. Din 1 aprilie 2017 este aplicată o nouă formulă de
calcul a pensiei pentru limită de vârstă, ce reflectă în mod transparent contribuțiile sociale achitate şi mărimea viitoarei pensii cu valorizarea venitului
mediu lunar asigurat. Acesta este un mecanism simplu de gestionare a cuantumului pensiei, iar solicitanții de acest drept confirmă doar stagiul de
cotizare realizat până la 1 ianuarie 1999. La fel, din 1 aprilie prestațiile de asigurări sociale şi unele prestații sociale de stat au fost indexate cu 6,8%.
La 1 aprilie 2017 au fost valorizate pensiile pentru limită de vârstă și dizabilitate stabilite în perioada 2001-2008, iar din 1 noiembrie cele stabilite în
anii 2009–2011, măsură ce urma să fie realizată la 1 aprilie 2018.
Au fost operate completări și modificări la Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne nr. 1544/1993, ce stabilesc mărimea minimă a pensiei de dizabilitate pentru persoanele încadrate într-un grad de dizabilitate severă,
în urma participării la acțiunile de luptă din Afghanistan și în urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței
Republicii Moldova din rândurile militarilor în termen, de 3500 lei; pentru persoanele cu grad de dizabilitate accentuată de 2500 lei; pentru
persoanele cu grad de dizabilitate medie de 1500 lei.
A fost introdusă reglementarea ce oferă posibilitatea solicitării indemnizațiilor paternale și prin intermediul serviciului e-Cerere, disponibil pe
portalul guvernamental al serviciilor electronice www.servicii.gov.md sau pagina-web a Casei Naționale de Asigurări Sociale, Hotărîrea Guvernului
nr. 632 din 14.08.2017.
În domeniul securității sociale pe dimensiunea relațiilor bilaterale în anul 2017 au fost semnate Acordul între Republica Moldova și Republica
Federală Germania și Acordul între Republica Moldova și Republica Turcia.
Un element specific al anului 2017 a fost că, activitatea și rezultatele obținute de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sunt produsul
comasării a două ministere separate, urmare a reformei Autorității Publice Centrale. Astfel, două entități diferite cu obiective specifice la începutul
anului, au fost reorganizate într-o singură autoritate în a doua jumătate a anului, care și-a focusat eforturile pentru obținerea de rezultate în beneficiul
cetățianului.
2. Implementarea Planului anual de acţiuni
Obiectivul nr. 1. Îmbunătăţirea capacităţilor de Guvernare a sistemului de sănătate, elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor de
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sănătate

1.1. Promovarea Codului sănătăţii ca
document de bază al sistemului ocrotirii
sănătăţii (PAG1)

Proiect aprobat de
Guvern

Trimestrul
II

Responsabil
(subdiviziune/
instituţie)
DJ; Toate
subdiviziunile

1.2. Elaborarea proiectului Strategiei de
Dezvoltare a Sistemului de Sănătate în
perioada 2018-2025

Proiect elaborat

Trimestrul
IV

SAMEP, toate
subdiviziunile

1.3. Elaborarea Strategiei sectoriale de
cheltuieli şi evaluarea strategică a
eficienţei cheltuielilor publice (PAG)

Strategie sectorială
de cheltuieli
elaborată şi publicată
Raport de
implementare a
strategiei sectoriale
de cheltuieli publicat
pe pagina web:
www.ms.gov.md

Trimestrul
II

SAMEP,
DBFA, toate
subdiviziunile

1.4. Elaborarea şi promovarea legii
bugetului de stat pentru anul 2018,
componenta ocrotirea sănătăţii şi
învăţământ medical

Proiect de lege
elaborat şi prezentat
Ministerului
Finanţelor

Trimestrul
III

DBFA, toate
subdiviziunile

Acţiunea

1

Indicatori de
produs/rezultat

Termen de
realizare

Nivelul de realizare
Realizată parțial. Proiectul a fost remis la avizare
autorităților interesate, instituțiilor publice și
comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății.
Urmare a reformei administrației publice centrale,
precum, și în baza avizelor recepționate anterior,
proiectul urmează să fie reavizat și reexaminat prin
prisma schimbării structurii sistemului național de
sănătate, atât, de către autoritățile interesate, cît și,
de Centrul Național Anticorupție
Nerealizată. În contextul inițierii elaborării de către
Cancelaria de Stat a Strategiei de Dezvoltare
Națională Moldova 2030, document de politică
umbrelă pentru toate sectoarele și care va servi bază
pentru elaborarea strategiilor sectorale, inclusiv în
domeniul sănătății, s-a decis realizarea acțiunii după
elaborarea și aprobarea SDN Moldova 2030.
Realizată. A fost elaborat şi plasat pe peagina web a
ministerului Raportul privind implementarea
Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul
ocrotirii sănătății pentru anul 2016
http://old2.ms.gov.md/sites/default/files/raport_ssc_
pentru_anul_2016.pdf și prezentat Ministerului
Finanțelor (scrisoarea nr. 01-9/354 din 09.03.2017.
Ulterior , a fost elaborată și prezentată Ministerului
Finanțelor spre aprobare Strategia sectorială de
cheltuieli 2018-2020.
Realizată. Au fost elaborate și prezentate
Ministerului Finanțelor propunerile de buget pentru
anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2020 pentru
domeniul „Sănătate” și „Învățământ medical”
(scrisoarea nr.01-3450 din 25.09.2017).

Angajament stabilit în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016 - 2018
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1.5. Elaborarea şi promovarea Legii
fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală pentru anul 2018
1.6. Elaborarea şi monitorizarea
implementării planului naţional de
armonizare a legislaţiei naţionale la
aquis-ul comunitar

Trimestrul
IV

DBFA, toate
subdiviziunile

Realizată. Legea fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală pe anul 2018 nr.280 din 15
decembrie 2017.

Trimestrial

DSP, DMDM
DJ

Trimestrial

SRU

Realizată. A fost elaborat și adoptat Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr. 510 din 24.06.2017 cu
privire la Planul de acțiuni pentru implementarea
Acordului de asociere Republica Moldova - Uniunea
Europeană 2017 - 2019.
4 rapoarte de monitorizare a implementării legislației
comunitare au fost elaborate și prezentate Centrului
de Armonizare a Legislației (scrisoarea MS nr.12jur8/60 din 29 martie 2017, nr.12jur-08/207 din 03 iulie
2017, nr.12jur-08/254 din 05 octombrie 2017 și
nr.12jur-08/261 din 19 decembrie 2017).
Realizată. Planul de instruire a fost elaborat și
realizat (ordinul Ministerului Sănătății nr. 06-p §2
din 16.01.2017). A fost planificat, conform comenzii
de stat să fie instruite 85 de persoane, dar au fost
instruite 34 de persoane.
Realizată. Raportul anual privind implementarea
procedurilor de personal în Ministerul Sănătății a fost
elaborat și prezentat Cancelariei de Stat (scrisoarea
nr. 01-8/328 din 29.02.2016).
Realizată. 4 seturi de date din domeniul sănătăii
actualizate pe portalul guvernamental
www.date.gov.md.

1.7. Elaborarea şi realizarea cursurilor
de instruire centralizată (comanda de
stat) (PAG)

Proiect de lege
elaborat şi prezentat
spre aprobare
Numărul de acte
comunitare transpuse
în legislaţia
naţională;
4 rapoarte de
monitorizare
elaborate şi
prezentate
Centrului de
armonizare a
legislaţiei
Cursuri de instruire
(comanda de stat
anuală) realizate

1.8. Coordonarea, monitorizarea şi
evaluarea implementării procedurilor de
personal în autorităţile publice (PAG)

Raport elaborat anual Trimestrul I
şi prezentat
Cancelariei de Stat

SRU

1.9. Livrarea datelor cu caracter public
din sectorul sănătăţii pentru portalul
guvernamental www.date.gov.md
(PAG)
1.10. Implementarea Circuitului
electronic al documentelor în cadrul
Ministerului Sănătăţii (PAG)

Numărul de seturi de
date livrate

Trimestrul
IV

SeTeS

Proiect aprobat
Circuit electronic al
documentelor şi
înregistrărilor utilizat
Raport elaborat şi
transmis Ministerului
Justiției

Trimestrul
IV

SeTeS, SPAS,
toate
subdiviziunile

Realizată. A fost preluat de la MMPSF
sistemul electronic de circulație a
documentelor.

Trimestrul
IV

DJ,
DMP
M

Nerealizată. Proiectul Planului de acțiuni pentru
drepturile omului pentru anii 2018-2021 este la
examinare în Parlament (nr. de înregistrare 366 din
01.12.2017). Din aceste considerente prezentarea
unui raport către Ministerul Justiției nu a fost
solicitată.

1.11. Asigurarea realizării Planului de
acţiuni în domeniul drepturilor omului
pe anii 2017-2020 prin elaborarea
rapoartelor de progres (PAG)
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1.12. Modificarea regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii pentru includerea
responsabilităţilor si atribuţiilor în
domeniul gestionării politicilor în
domeniul diasporei, migraţiei şi
dezvoltare (PAG)
1.13. Crearea sau ajustarea fişelor de
post ale funcţionarilor şi angajaţilor din
autorităţile administraţiei publice
centrale şi din entităţile prestatoare de
servicii publice prin prisma
implementării standardelor minime de
calitate, metodologiei privind
reingineria serviciilor publice şi
metodologiei privind digitizarea
serviciilor publice (PA RMSP)2
1.14. Evaluarea eficienţei procedurilor
şi proceselor de management al
resurselor umane utilizate de către
autorităţile publice şi prestatorii de
servicii publice, precum şi evaluarea
numărului de persoane implicate în
livrarea serviciilor publice (PA RMSP)
1.15. Identificarea necesităţilor de
instruire a personalului implicat în
procesul de modernizare şi prestare a
serviciilor publice şi elaborarea planului
anual de instruire (PA RMSP)

1.16. Identificarea şi prioritizarea
serviciilor publice pentru a fi eliminate
(PA RMSP)
2

Regulament
modificat şi aprobat

Trimestrul
II

DJ, Secretar
de Stat

Realizată. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30
august 2017 a fost aprobat Regulamentul
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
ce cuprinde responsabilităţi si atribuţii în domeniul
gestionării politicilor în domeniul diasporei,
migraţiei şi dezvoltare.

Fişe de post create
sau ajustate

Trimestrul
IV

SRU; DMPM;
DSP; DMDM;
AMDM;
CNSP

Realizată parțial. Au fost elaborate/ajustate 92 %
din fișele de post ale funcționarilor subdiviziunilor.

Raport de evaluare
elaborat

Trimestrul
III

DMPM; DSP;
DMDM; SRU
AMDM;
CNSP;

Realizată. Indicatorii prvind resursele umane din
sistemul sănătăţii fac parte din indicatorii evaluării
peformanţei manageriale a conducătorilor.
Raportul de evaluare a fost elaborat, în luna martie a
anului 2018, urmează a fi publicat pe pagina web.

Fişa de evaluare a
necesităţilor de
instruire a
personalului
elaborată;
Planul de instruire
anual
elaborat/actualizat
Listele serviciilor
publice care urmează
a fi eliminate

Trimestrul
IV

DMPM; DSP;
DMDM; SRU;
AMDM;
CNSP

Realizată. Au fost identificate necesitatea de
instruire a funcționarilor din cadrul ministerului şi
prezentată Cancelariei de Stat a fost remisă
necesitatea de instruire (scrisoarea nr.01-8/1344 din
09.11.2017).

Trimestrul
IV

DSP; DMPM;
DMDM;
AMDM;

Realizată. Specialiștii au participat în activitatea
Comisiei comune convocată de Ministerul
Economiei unde s-au inaintat propuneri, prezente în

PA RMSP - Angajament stabilit în Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice
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prezentate şi
aprobate anual

CNSP

Legea nr. 185 din 21 septembrie 2017 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative
(Art. II, Art.IX, Art. XXIII, Art. XXVIII, Art.
XXXVIII, Art. LXIV, Art. LXXI).
Realizată. Conform Legii nr.185 din 21.09.2017,
M.O. Nr. 371-382, articol nr. 632 din 27.10.2017.
Reprezentanții Ministerului Sănătății au participat la
elaborarea proiectului de lege. Urmare a instituirii și
funcționării ghișeului unic nu au fost identificate
servicii publice pentru a fi eliminate.
Realizată parțial. Pin Hotărîrea Guvenului nr.705
din 06 septembrie 2017 cu privire la crearea
Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică şi
reorganizarea unor persoane juridice a fost instituită
Agenția Națională pentru Sănătate Publică, prin
fuzionarea a 39 de instituții publice.
Realizată. Raport de evaluare al campaniei de
conştientizare şi comunicare publică privind crearea
Agenției pentru Sănătatea Publica elaborat.

1.17. Eliminarea serviciilor identificate
(PA RMSP)

Servicii publice
depăşite de timp
eliminate din totalul
celor prevăzute în
listele anuale

Trimestrul
IV

DSP; DMPM;
DMDM;
AMDM;
CNSP

1.18. Identificarea şi prioritizarea
serviciilor publice pentru a fi supuse
modernizării, inclusiv prin comasarea
unor servicii publice (PA RMSP)

Listele serviciilor
publice care urmează
a fi supuse
modernizării
prezentate şi
aprobate anual
Raport de evaluare al
campaniei de
conştientizare şi
comunicare publică

Trimestrul
IV

DSP; DMPM;
DMDM;
AMDM;
CNSP

Trimestrul
IV

Toate
subdiviziunile

Plan aprobat;
Numărul de achiziţii
publice organizate şi
petrecute
Plan de acțiuni
aprobat

Trimestrul
IV

DCP

Realizată. Plan aprobat, disponibil
http://www.old2.ms.gov.md/sites/default/files/achizit
ie_2017.pdf.
30 contracte încheiate de Ministerul Sănătății.

Trimestrul
IV

DCP, toate
subdiviziunile

Realizată. Plan de acțiuni aprobat, ordinul
Ministerului Sănătății nr. 296 din 13.04.2017.

Trimestrul
IV

DCP, toate
subdiviziunile

Realizată. Registrul riscurilor a fost instituit.

Trimestrul
IV

SeTeS

1.19. Promovarea campaniilor de
sensibilizare şi de comunicare publică
anuale privind reformele de sănătate
(managementul administrativ comun al
spitalelor, etc.) (PA MSSRM)3
1.20. Elaborarea şi realizarea Planului
anual de achiziții pentru necesitățile
aparatului central

1.21. Elaborarea Planului de acțiuni
privind implementarea sistemului de
management financiar și control
1.22. Identificarea și analiza riscurilor,
Registrul riscurilor
evaluarea lor și crearea registrului
instituit
riscurilor pentru monitorizarea și
gestionarea acestora
Obiectivul nr. 2. Dezvoltarea sistemului de e-sănătate
2.1. Implementarea Sistemului
Sistem Informațional
informațional Asistența Medicală
Implementat
3

Realizată parțial. A fost transmis spre avizare și
plasat spre consultare publică proiectul Hotărîrii

PA MSSRM - Angajament stabilit în Planului de acţiuni al Operaţiunii (Proiectului şi Programului) „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” pentru anul 2017
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Spitalicească

2.2. Migrarea graduală ale sistemelor
informaţionale ale autorităţilor publice
centrale pe platforma tehnologică
guvernamentală comună (Mcloud), în
conformitate cu solicitările din partea
autorităţilor respective şi,după caz, cu
planurile instituţionale de migrare
aprobate (PAG)
2.3. Conectarea la platforma de
interoperabilitate (MConnect) în regim
de producţie a altor surse de date,
deţinute de autorităţile publice centrale
(PAG)

2.4. Elaborarea conceptului de
funcționare a Sistemului informal de
evidență a resurselor umane din
sistemul sănătății (SIERUSS)

2.5. Elaborarea regulamentului de
funcționare a Sistemului informal de
evidență a resurselor umane din
sistemul sănătății (SIERUSS)

Sisteme informatice
ale autorităţilor
publice centrale
migrate în Mcloud,
conform solicitărilor
şi/sau planurilor
instituţionale de
migrare
Alte surse de date
deţinute de
autorităţile publice
centrale conectate la
Mconnect, conform
solicitărilor
consumatorilor de
date
Proiectul hotărîrii de
Guvern elaborat și
înaintat spre aprobare

Conform
SeTeS
planurilor
instituţional
e de migrare
(Trimestrul
IV)

Regulament elaborat
și aprobat

Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea
Regulamentului ”Sistemul Informațional Medical
Integrat” .
Realizată. Sistemul Informațional Asistența
Medicală Primară (SIAMP) și Sistemul
Informațional Asistența Medicală Spitalicească
(SIAMS) a fost migrat pe platforma tehnologică
guvernamentală comună (Mcloud).

Trimestrul
IV

SeTeS

Realizată parțial. A fost inițiat procesul de
interoperabilitate (Mconnect) dintre Ministerul
Sănătății și CNAM. Interoperabilitatea a fost
verificată pe mediul de testare. Urmează a fi trecut
pe mediul de producție după ce va parveni acordul
din partea Centrului Național de Protecție a Datelor
cu Caracter Personal.

Trimestru
IV

DMPM,
DJ,SeTes,
CNMS

Trimestru
III

DMPM,
SeTes, CNMS

Realizată parțial. Baza de date SIERUS dezvoltată
în 2013 de Ministerul Sănătății cu suportul
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie și
gestionată de Centrul Național de Management în
Sănătate, în 2017, datorită proiectului Uniunii
Europene, a fost îmbunătăţită considerabil.
Conducătorii IMSP asigură întroducerea și
actualizarea informației cu privire la personal,
respectând confidențialitatea și protecția datelor cu
caracter personal raportarea datelor. CNMS
utilizează SIERUSS în procesul de raportare și
planificare a resurselor umane.
Nerealizată. Întru fortificarea capacităților în
utilizarea SIERUSS pentru analiza și prelucrarea
datelor privind personalul medical, a fost instruit
personalul resurselor umane ale IMSP republicane,
municipale și raionale, conform Programului
cursului de instruire (8 Module, cu prezentarea
generala a sistemului informațional, protecției
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datelor cu caracter personal, managementul
rapoartelor și clasificatoarelor).
Obiectiv 3. Dezvoltarea sistemului de management al calităţii serviciilor medicale
3.1. Audit medical extern în
Raport de Audit
Trimestrul
CNMS,
Hipertensiunea arterială la adult la nivel medical extern
IV
DAMPUC,
de Asistenţă medicală primară
elaborat
Comisiile de
specialitate a
MS în
medicina de
familie şi în
cardiologie
3.2. Elaborarea Standardelor de
4 Standarde de
Trimestrul
DAMS,
organizare şi funcţionare a serviciilor pe organizare şi
IV
CNMS,
profiluri
funcţionare a
Comisiile de
serviciului elaborate
specialitate ale
MS,

3.3. Elaborarea şi actualizarea
actelor normative de standardizare
a serviciilor medicale (ghiduri
practice/ protocoale clinice/
standarde medicale/ algoritmi de
conduită/ proceduri operaţionale)

20 de acte normative
de standardizare a
serviciilor medicale
(ghiduri practice/
protocoale clinice/
standarde
medicale/algoritmi
de conduită
proceduri
operaţionale)
elaborate şi aprobate

Trimestrul
IV

Realizată parțial. A fost elaborată Metodologia
Auditului medical extern al cazurilor de HTA la
nivel de AMP.

Realizată parțial. Au fost elaborate şi aprobate prin
ordinele MS 2 Standarde de organizare şi funcţionare
a serviciului:
- Standardul de organizare, funcționare și practică în
cadrul Unităților de Primiri Urgențe (ordinul
Ministerului Sănătății nr.424 din 02.06.2017);
- Standardul privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de prelevare şi transplant de organe,
ţesuturi şi celule umane (ordinul Ministerului
Sănătății nr.427 din 06.06.2017).
Secretarul de
Realizată parțial. Au fost elaborate şi aprobate prin
Stat,
Ordinele Ministerului Sănătății
DAMPUC,
• 2 Ghiduri:
DAMS,
- Ghidul „Monitorizarea surselor de radiaţie
CNMS, USMF, ionizante”, aprobat de CE al MS din 19.05.2017;
Comisiile de
- Ghidul „Evaluarea condiţiilor de muncă şi a stării de
specialitate ale sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a
MS, CNEAS
cărnii”, aprobat de CE al MS din 26.06.2017;
• 6 Protocoale clinice4.

„Tulburări de anxietate la adult”, Ordinul MS nr.302 din 14.04.2017; „Îngrijiri paliative la copil”, Ordinul MS nr.329 din 28. 04.2017; „Osteomielita toxică a maxilarului
inferior la pacienţii consumători de droguri”, Ordinul MS nr.435 din 06.06. 2017; „Osteomielita toxică a maxilarului superiori la pacienţii consumători de droguri”, Ordinul
MS nr.436 din 06.06. 2017; „Decolarea prematură a placentei normal inserate” Ordinul MS nr.568 din 30.06.2017.„Hernia abdomin ală.
4
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3.4. Elaborarea indicatorilor de
Indicatori de
Trimestrul
DAMPUC,
Realizată. Au fost aprobați indicatorii de
monitorizare a activităţii de recrutare a
performanţă
II
DBF, CNTS
monitorizare și performanță a activității de recrutare
donatorilor voluntari de sânge, pentru
prezentaţi spre
a donatorilor voluntari de sânge (ordinul nr. 475 din
personalul medical al instituţiilor
aprobare
15.06.2017).
medico – sanitare publice de asistenţă
medicală primară
Obiectivul nr. 4. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor de colaborare internaţională în domeniul sănătăţii
4.1. Elaborarea şi aprobarea a 4
4 tratate
Trimestrul
DREIE
Realizată. Proiectul Acordului între Guvernul
tratate internaţionale:
internaţionale
IV
Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Haşemit
pregătite
şi
al Iordaniei privind colaborarea în domeniul sănătăţii
1. Acord între Guvernul Republicii
prezentate spre
şi ştiinţelor medicale remis Guvernului Regatului
Moldova şi Guvernul Regatului
adoptate/ratificate
Haşemit al Iordaniei, prin intermediul MAEIE, cu
Haşemit al Iordaniei privind
rugămintea de a obţine poziţia consolidată a
colaborarea în domeniul sănătăţii
autorităţilor competente din Regatul Haşemit al
şi ştiinţelor medicale;
Iordaniei cu referire la prevederile acestuia;
2. Convenţia Organizaţiei
2. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.
Internaţionale a Muncii Nr. 161
161 privind serviciile de sănătate ocupaţională a fost
privind serviciile de sănătate
avizată. Conform avizului Ministerului Justiției
ocupaţională;
urmează a fi elaborat mecanismul de implementare a
3. Acordului cadru între Republica
Conventiei și remis setul repetat spre avizare.
Moldova şi Fondul Global pentru
Totodată urmează a fi operate modificările în
Combaterea HIV/SIDA,
conformitate cu avizul MAEIE.
Tuberculozei şi Malariei;
3. Acordul cadru între Republica Moldova şi Fondul
4. Acord între Ministerul Sănătăţii
Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei
al Republicii Moldova şi
şi Malariei a fost ratificat de Parlament in anul 2017.
Ministerul Sănătăţii al Republicii
4. Proiectul Acordului între Ministerul Sănătăţii al
Elene privind colaborarea în
Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al
domeniul sănătăţii şi ştiinţelor
Republicii Elene privind colaborarea în domeniul
medicale.
sănătăţii şi ştiinţelor medicale urmează
a fi finalizate procedurile.
5. Proiectul Memorandumului de Înțelegere privind
cooperarea în domeniul sănătății și științelor
medicale între Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Statului Qatar procedurile au fost
finalizate. Urmeaza a fi identificat momentul oportun
de semnare a acestuia. Ministrul din Qatar a fost
invitat la Chisinau pina la finele anului 2017,
reieșind din faptul ca au fost modificări in
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4.2. Dezvoltarea durabilă a
parteneriatelor de colaborare bilaterale
şi multilaterale în domeniul sănătăţii

2 reuniuni ale
organizaţiilor
internaţionale şi
interguvernamentale
la care s-a participat;
2 vizite oficiale
organizate

Trimestrial

DREIE

4.3. Extinderea Asistenţei Oficiale
pentru Dezvoltare în scopul obţinerii
noilor performanţe a Sistemului de
Sănătate

Portofoliul
propunerilor de
proiecte de
asistenţă tehnică
revizuit şi

Trimestrial

DREIE

componența Guvernului vizita a fost contramandata
de partea qatareză.
Realizată. 1.Delegația Ministerului Sănătății Muncii
și Protectiei Sociale a participat în cadrul celei de-a
67-a Sesiune a Comitetului Regional al Organizației
Mondiale a Sănătății, Budapesta, Ungaria, în
perioada 10-15 septembrie 2017;
2. A fost organizată, în perioada 22-23 septembrie
2017, vizita oficială în Republica Moldova a
domnului Cristian-Vasile GRASU, Secretar de Stat
al Ministerului Sănătății din România.
3.Delegația Ministerului Sănătății a participat la 4th
Annual Meeting of Integrated Health Services
Delivery for Focal Points, care a avut loc în perioada
22-23.06.2017 în or. Almatî, Republica Kazahstan
4.Delegația Ministerului Sănătății a participat în
cadrul Reuniunii ,,Join Meeting of the WHO
Regional Office for Europe and ECDC Surveillance
Network for Tuberculosis”, în periada 29-30 mai
2017 în or. Haga, Regatul Țărilor de Jos;
5. Deplasarea delegației Ministerului Sănătății în
cadrul celei de a 70-a sesiune a Asambleei Mondiale
a Sănătății în perioada 22-31 mai 2017 or. Geneva,
Confederația Elvețiană; 6. Delegația Ministerului
Sănătății a participat în cadrul vizitei de lucru ce a
avut loc în perioada 2-5 mai 2017, or.Copenhaga,
Regatul Danemarcei
7. Vizită de lucru în periada 9-13 aprilie 2017, or.
Tallinn Republica Estonia
8. Participarea în cadrul Reuniunii de Nivel Înalt cu
genericul: Tabacco Control and Taxation, or.
Washington, SUA perioada 17-20 aprilie 2017.
Realizată. Au fost avizate și remise în adresa
Ambasadei Japoniei la Chișinău 5 propuneri de
proiecte (pentru modernizarea dispozitivelor
medicale din Spitalele raionale Cahul, Căușeni și
Ceadîr-Lunga, Institutul Mamei și Copilului și
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completat;
Portofoliul
propunerilor de
proiecte de asistenţă
investiţională
revizuit şi completat

4.4. Coordonarea şi monitorizarea
Asistenţei Oficiale pentru
Dezvoltare în cadrul sectorului
sănătăţii

4 şedinţe ale
Trimestrial
CSSDAE organizate
Raport AOD elaborat
pentru anul precedent

DREIE

Centrul de Sănătate din Ștefan Vodă), pentru a fi
considerate în cadrul Programului de finanțare
Kussanone.
A fost publicat anunțul cu privire la lansarea de către
Ambasada Republicii Cehe la Chișinău a apelului de
propuneri de proiecte mici locale pentru anul 2018.
A fost remisă către Cancelaria de Stat solicitarea de
reincludere în Anexa nr. 1, a Hotarîrii de Guvern Nr.
246 din 8 aprilie 2010, a contractului perivind
modernizarea echipamentului medical din Spitalul
raional Nisporeni, în cadrul Programului de finanțare
Kussanone, ce a fost extins până la data de 31
decembrie 2017. Totodată, este în curs de elaborare
și promovare propunerea proiectului pentru
modernizarea echipamentului din cadrul Centrului
Medicilor de Familie din Florești. A fost remisă către
Comisia Europeană și acceptată o propunere de
proiect pentru a fi considerată în cadrul
instrumentului European de finanțare TAIEX, cu
privire la organizarea în Republica Moldova a unei
"Zile de Informare" privind cel de-al treilea Program
de acțiune al UE în domeniul sănătății (2014-2020),
cu participarea experților europeni.
Au fost informate instituțiile medicale de pe teritoriul
Republicii Moldova despre preconizarea lansării în
cel mai scurt timp, a Programului Operațional
Comun România - Republica Moldova (2014-2020),
finanțat de către Uniunea Europeană, precum și
condițiile generale de participare la acest program.
Realizată parțial. În anul 2017 au fost organizate 2
ședinţe ale Consiliului Sectorial de Asistență Externă
în domeniul Sănătății. La data de 13 aprilie 2017, a
fost organizată prima Ședință în cadrul căreia a fost
prezentată analiza prealabilă a asistenței oficiale
pentru dezvoltare oferite sectorului sănătății în 2016.
La data de 19 iulie 2017, a fost organizată cea de-a
doua Ședință a Consiliului Sectorial de Asistență
Externă în domeniul Sănătății.
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4.5. Asigurarea participării autorităţilor
competente din domeniul sănătăţii
publice în cadrul celui de-al Treilea
Program de acţiune al UE în domeniul
sănătăţii 2014-2020 (PA AA)

Număr de acţiuni
comune ale Comisiei
Europene în cadrul
cărora R. Moldova a
participat;
Număr de
evenimente în cadrul
cărora a participat
Ministerul Sănătăţii,
organizate în cadrul
Program de acţiune
al UE în domeniul
sănătăţii 2014-2020
Obiectivul nr. 5. Extinderea acoperirii populaţiei cu AOAM
5.1. Revizuirea Programului unic al
Proiect de act
asigurării obligatorii de asistenţă
normativ elaborat şi
medicală
prezentat spre
aprobare

Trimestrul
IV

DREIE,
DSP,
DAMS,
CNSP,
CNTS, AT,
UCIMP

Trimestrul
IV

DAMPUC,
DAMS, DBFA

5.2. Elaborarea şi promovarea
normelor metodologice de aplicare a
PU al AOAM și a criteriilor de
contractare

Trimestrul
IV

DAMPUC,
DAMS, DBFA

Proiect de act
normativ elaborat şi
aprobat pentru 2018

Totodată, a fost elaborat Raportul ODA pentru anul
2016 în limba engleză - publicație anuală elaborată
cu suportul OMS.
Realizată parțial. La data de 9 martie, a fost
efectuată plata cotizației anuale pentru anul 2016
pentru participarea RM în cadrul Programului
Comisiei Europene „Health for Growth” 2014-2020.
La data de 3 mai, a fost confirmată necesitatea
organizării unei videoconferințe în vederea
implementării cu succes a planului de lucru pentru
2016 în cadrul Programului. Ulterior, la data de 10
mai, a fost remisă în adresa Comisiei Europene,
scrisoarea de nominalizare a autorităților competente
și a persoanelor de contact pentru participarea în
cadrul a șase acțiuni comune ale CE în cadrul
planului de lucru pentru anul 2017.
Realizată parțial. Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale a elaborat proiectul HG „privind
modificarea și completarea HG nr. 1387 din
10.12.2007”, care prin scrisoarea nr. 01-6/1452 din
12.12.2017 a fost remis pentru avizare instiuțiilor
interesate propunerile de revizuire a Programului
unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Scopul proiectului este de a îmbunătăți accesul
populației la servicii de înaltă performanță.
Realizată. Conform HG nr. 1387 din 10.12.2007 cu
privire la aprobarea Programului unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, în termen de o lună
de la aprobarea modificărilor sau completărilor la
Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă
medicală, se aprobă Normele metodologice de
aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii
de asistenţă medical. Luînd în considerație, că pe
parcursul anului 2017 nu au fost operate modificări
la PU, Normele metodologice de aplicare a PU al
AOAM aprobate sunt valabile și nu necesită
modificări și completari. Totodată, au fost aprobate
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5.3. Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului privind stabilirea
tarifului pe caz tratat

Proiect de act
normativ elaborat şi
aprobat

Trimestrul
IV

DBFA,
DAMPUC,
DAMS

5.4. Evaluarea oportunității extinderii
finanțatorilor sistemului de sănătate

Raport elaborat și
prezentat conducerii

Trimestrul
IV

DBFA,
DAMPUC,
DAMS

Obiectivul nr. 6. Îmbunătăţirea mecanismului de finanţare în sistemul de sănătate
6.1. Elaborarea şi promovarea
Proiect de act
Trimestrul
DAMPUC
proiectului actului normativ privind
normativ elaborat şi
IV
modul de evaluare şi validare a
aprobat pentru 2018

Criteriile de contractare a instituţiilor medicosanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de
asistenţă medicală pentru anul 2018 (Ordinul
MSMPS și CNAM nr. 1131/658A din 29.12.2017).
Realizată parțial. În cadrul proiectului
„Modernizarea sectorului sănătății în RM” a fost
contractată compania Euro Health Group conform
contractului nr.CO/05/IDA din 16.11.2016 pentru
realizarea exercițiului de determinare a costurilor
DRG folosind datele pe țară, care conform
prevederilor contractuale urma să elaboreze
metodologia de determinare a costurilor DRG la
prima etapă a proiectului (anul 2017). Totodată,
conform deciziei grupului de lucru din cadrul
proiectului dat s-a acceptat amendarea la contractul
respectiv și anume amânarea livrabilului cu privire la
metodologia de determinare a costurilor DRG de la
prima etapă (a.2017) la a treia etapă (a.2018) a
proiectului.
Realizată. Conform prevederilor Legii bugetului de
stat pentru anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017
sunt prevăzute alocații financiare din surse externe
pentru realizarea următoarelor 2 proiecte noi:
„Îmbunătățirea infrastructurii de operare a serviciului
mobil de urgență, resuscitare și descarcetare
(SMURD) și de pregătire a personalului de
intervenție în situații de urgență în zona
transfrontalieră dintre RM și România” din contul
grantului oferit de Comisia Europeană în volum de
1,4 mln lei (suma totală a grantului 964 200 euro p/u
2018-2020) și proiectului „Asigurarea cu ambulanțe”
din contul împrumutului extern de la Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei în volum de 273,1
mln lei.
Realizată. A fost aprobat Regulamentul privind
criteriile de îndeplinire şi modul de validare a
indicatorilor de performanţe profesionale individuale
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indicatorilor de performanţă în
asistenţa medicala primară, inclusiv
pentru serviciile comunitare de sănătate
mintală şi cele prietenoase tinerilor

6.2. Elaborarea si aprobarea
mecanismului de plata a spitalelor bazat
pe performanță pentru pilotare (PA
MSSRM)

Mecanism elaborat

Trimestrul II DBFA, DAMS

6.3. Revizuirea Hotărîrii Guvernului nr.
1636 din 18 decembrie 2002 pentru
aprobarea Contractului-tip de acordare
a asistenţei medicale (de prestare a
serviciilor medicale) în cadrul
asigurării obligatorii de asistenţă
medicală
6.4. Elaborarea proiectului de lege
privitor la asigurarea finanţării

Proiect elaborat şi
prezentat spre
aprobare

Trimestrul
II

Proiect aprobat

Trimestru II

DJ, DAMS,
DAMPUC

DBFA, DJ

în muncă, realizaţi de către instituţiile medicosanitare ce prestează asistenţă medicală primară în
cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
(ordinul MSMPS și CNAM nr. 247/125A din
28.03.2017). Au fost aprobate Criteriile de
contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul
sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală
pentru anul 2018, prin care sunt aprobați și
indicatorii de performanţă în asistenţa medicala
primară pentru anul 2018 (Ordinul MSMPS și
CNAM nr. 1131/658A din 29 decembrie 2017).
Nerealizată. A fost prezentat Raport nr. 2 Schema
pilotării plăţii pentru performanţă pentru
îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii asistenţei
medicale spitaliceşti. Totodată, a fost elaborat și la
moment este în proces de avizare proiectul HG cu
privire la modificarea și completarea unor Hotărîri
ale Guvernului, care va permite inițierea procesului
de implementare a unui instrument pentru
îmbunătățirea eficienței şi calității serviciilor
medicale spitaliceşti, în baza indicatorilor de
performanţă. Ca urmare a deciziei comune din
25.09.17 a echipei BM, MSMPS și a CNAM,
CNAM a fost desemnată instituție responsabilă
pentru măsurarea performanței și efectuării
calculului plăților întru realizarea indicatorului legat
de debursare nr.7 „Elaborarea schemei de stimulente
bazate pe performanță pentru îmbunătățirea eficienței
și a calității asistenței medicale spitalicești”.
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 43 din
16.01.2018 cu privire la modificarea și completarea
Contractului-tip de acordare a asistenței medicale (de
prestare a servciiilor medicale) în cadrul asigurării
obligatorii de asistență medicală.

Realizată. Prin Hotărîrea Guvernului nr.547 din 11
iulie 2017 a fost aprobat proiectul Legii pentru
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instituţiilor medico – sanitare publice de
către autorităţile publice locale, în
calitate de fondator (PAG)

modificarea și completarea unor acte legislative, prin
care Ministerului Sănătății i se atribuie calitatea de
fondator pentru IMSP, cu excepția celor prestatoare
de asistență medicală primară și a celor
departamentale. Proiect a fost adoptat de Parlament
în prima lectură.
Obiectivul nr. 7. Asigurarea sistemului de sănătate cu personal medical calificat şi gestionarea lui eficientă
7.1. Revizuirea mecanismului de oferire Proiect aprobat
Trimestru I DMPM, DCP
Realizată. A fost adoptată Legea nr.103 din
şi a cuantumului îndemnizaţiilor pentru
09.06.2017 privind modificările articolului 11 din
tinerii specialişti angajaţi în mediul
Legea ocrotirii sănătății, care stabilește achitarea
rural (PAG)
indemnizației unice pentru tinerii specialiști angajați
în instituțiile medicale din mediul rural, conform
repartizării.
7.2. Evaluarea mecanismului de
Mecanism reevaluat
Trimestrul
DMPM,
Realizată. Mecanism reevaluat. Aprobată Legea
acordare a facilităților tinerilor
II
DBFA
nr.103 din 09.06.2017. pentru modificarea articolului
specialiști cu diversificarea formei şi
11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995. Noua
conţinutului facilităţilor acordate
reglementare prevede pentru medici și farmaciști o
alocație în sumă de 45 de mii de lei, cu 15 mii de lei
mai mare. În același timp, pentru asistenții medicali,
moașe, asistenții igieniști-epidemiologi, felceri a fost
stabilită o indemnizație unică în valoare de 36 de
mii de lei, mai mare cu 12 mii de lei.
7.3. Coordonarea, monitorizarea şi
Trimestrul
DMPM
Realizată. A fost aprobată procedura de pregătire a
Procedură elaborată
evaluarea implementării procedurilor
III
asistenților medicali, moașelor și specialiștilor din
și implementată
pentru pregătirea asistenţilor medicali,
kinetoterapie cu studii superioare, HG nr. 482 din
moaşelor şi specialiştilor în
28.06.2017„Cu privire la aprobarea Nomenclatorului
kinetoterapie cu studii superioare
domeniilor de formare profesională și al
specialităților în învățămîntul superior”. Însă,
abrobarea tardivă a proiectului nu a permis
includerea acestor specialităţi în planul de admitere
pentru anul de învăămînt 2017-2018.
7.4. Instruirea tuturor managerilor de
Ponderea spitalelor
Trimestrial DAMS
Realizată parțial. Conform Dispoziţiei MS nr.485d
spitale în cadrul structurilor de
aflate sub
din 07.07.2017 au avut loc 3 şedinţe de lucru cu
management comun asupra proceselor
administrare comună
conducătorii IMSP spitale republicane, municipale şi
şi fluxurilor de lucru reproiectate (PA
a căror manageri de
raionale privind prezentarea Conceptului Reformei
MSSRM)
spital au fost instruiţi
spitalelor.
7.5. Elaborarea și aprobarea
Formular elaborat și Trimestrul I DMPM
Realizată. A fost elaborat și aprobat ordinul
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formularului de raportare privind
aplicarea indicatorilor de performanță în
sistemul de salarizare în instituțiile
medico-sanitare publice încadrate în
sistemul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală

aprobat

7.6. Evaluarea semestrială a
implementării Regulamentului privind
salarizarea angajaţilor din instituţiile
medico-sanitare publice încadrate în
sistemul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală

Raport elaborat

Trimestrul
II, IV

DMPM

7.7. Elaborarea rapoartelor trimestriale
privind aplicarea indicatorilor de
performanță în sistemul de salarizare
încadrate în sistemul asigurării
obligatorii de asistenţă medicală

Raport elaborat și
prezentat conducerii

Trimestrial

DMPM

Trimestrul I

DMPM,
USMF
„Nicolae
Testemițanu”

7.8. Ajustarea și completarea
Nomenclator
Nomenclatorului specialităților pentru
modificat
pregătirea postuniversitară prin studii de
rezidențiat

Ministerului Sănătății nr. 148 din 23.03.2017 „Cu
privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare
a indicatorilor de performanță a activității IMSP”, în
baza ordinului Ministerului Sănătății nr. 1038 din
23.12.2016 cu privire la aprobarea Listei
indicatorilor de performanță a activității instituției
medico-sanitare publice și a Regulamentului privind
modul de evaluare a indicatorilor de performanță a
activității instituției medico-sanitare publice”. În
perioada 27.02.2017-15.03.2017 au fost evaluați și
validați indicatorii de perfornanță a activității IMSP.
În rezultat a fost elaborat și prezentat conducerii MS
proiectul de ordin prin care a fost stabilită mărimea
adaosului la salariu pentru conducatorii IMSP.
Realizată. IMSP au prezentat informația privind
salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare
publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală. Au fost elaborate și prezentate
conducerii 2 rapoarte semestriale privind
implementarea noului mecanism de salarizare și
nivelul salariilor medii în instituțiile medicale
încadrate în SAOAM, respectiv dinamica salariilor
medii în semestrul II anul 2016 (raport pentru
semestrul II al anului 2016 din 22.02.2017) și
semestrul I al anului 2017 (raport pentru semestrul I
al anului 2017 din 21.07.2017).
Nerealizată. Au fost elaborate și prezentate
conducerii Ministerului Sănătății 2 rapoarte
semestriale privind plata indicatorilor de
performanță pentru angajații instituțiilor medicale
încadrate în SAOAM (la data de 22.02.2017 și la
data de 21.07.2017).
Realizată. A fost ajustat Nomenclatorul
specialităților pentru pregătirea postuniversitară prin
studii de rezidențiat, prin completarea cu noi
specialități: Chirurgia toracică și Pedodonția (ordinul
Ministerului Sănătății nr.62 P2 din 30 mai 2017) .
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7.9. Elaborarea mecanismului de
planificare a resurselor umane din
sistemul sănătății (specialiști cu studii
medii și superioare)

Mecanism elaborat și
prezentat spre
aprobare

Trimestrul I

DMPM,
CNMS

7.10. Revizuirea normativelor de
personal pentru serviciile de asistență
medicală urgentă prespitalicească și
serviciul de sănătate publică (ordinile
Ministerului Sănătății nr. 100 din 10
martie 2008 „Cu privire la Normativele
de personal medical” și nr. 95 din 07
februarie 2012 „Cu privire la
normativele de personal în instituțiile
medico-sanitare publice spitalicești”
7.11. Instituirea bazelor clinice în cadru
instituțiilor medico-sanitare publice
raionale

Normative revizuite

Trimestrul
II

DMPM,
DAMS,
DAMPUC,
DSP,
CNAMUP,
CNSP

7.13.Elaborarea cadrului normativ
privitor la reținerea medicilor în
instituțiile medicale conform biletului

Act normativ
elaborat și aprobat

Proiect de hotărâre
Trimestrul
de Guvern elaborat și II
prezentat spre
aprobare
7.12. Elaborarea normativelor de medici Normative elaborate Trimestrul
rezidenți distribuiți la bazele clinice în
II
dependență de instituția medicală
Trimestrul
III

DMPM,
USMF
„Nicolae
Testemițanu”
DMPM,
USMF
„Nicolae
Testemițanu”
DMPM

Realizată parțial. A fost elaborat model de calcul
orientativ pentru a planifica necesitatea resurselor
umane (în baza nr. de absolvenți, necesitatea
resurselor umane din sistemul sănătății, dinamica
angajărilor pe specialități în ultimii cinci ani,
mobilitatea personalului medical, nr. persoanelor de
vârstă pensionară). În comun cu CNMS a fost inițiată
procedura de identificare a factorilor principali de
care se va ține cont la stabilirea numărului necesar de
personal medical, pentru a putea elabora o
metodologie de calcul. A fost solicitată informația de
la USMF „N. Testemițanu” și Colegiile de medicină
privind numărul rezidenților/studenților absolveți în
a. 2017 pentru a efectua o evaluare prealabilă a
repartizării în câmpul muncii. Totodată, toate IMSP
urmează a prezenta informația actualizată privind
necesitatea resurselor umane.
Nerealizată. Informaţia se analizează, urmează a fi
elaborat proiectul de modificare a rdinelor
Ministerului Sănătății nr. 100 din 10 martie 2008
„Cu privire la Normativele de personal medical” și
nr. 95 din 07 februarie 2012 „Cu privire la
normativele de personal în instituțiile medicosanitare publice spitalicești”.

Realizată parțial. A fost avizat în trimestrul II
proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 42
din 12.01.2006 „Cu privire la Clinica Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
Realizată. Ordinul MSMPS nr.116 p §3 din
03.10.2017 Cu privire la repartizarea rezidenților.

Realizată. Au fost operate modificări la Legea
ocrotirii sănătății prin Legea nr. 103 din 09 iunie
2017 și. HG nr. 1345 din 30.11.2007 cu privire la
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de trimitere în câmpul muncii
7.14. Elaborarea mecanismului de
recuperare a cheltuielilor pentru
formarea profesională a absolvenților
instituțiilor de învățământ medical care
nu și-au onorat obligațiunile
contractuale privind activitatea în
calitate de tânăr specialist
7.15. Elaborarea Raportului privind
încadrarea tinerilor specialiști în cîmpul
muncii conform îndreptării în cimpul
muncii

Mecanism elaborat

Trimestrul
II

Raport elaborat și
prezentat conducerii

Trimestrul
IV

DMPM, DJ,
instituțiile de
învățământ
medical

acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii
medicale şi farmaceutice.
Realizată. A fost elaborată procedura de recuperare
a cheltuililor pentru studii pentru tinerii absolvenți ce
nu și-au onorat obligațiunile asumate, prin depunerea
dosarelor în instanța de judecată pentru restituirea
cheltuielilor.

Realizată partial. A fost actualizată și prezentată
CNAM Lista medicilor-rezidenți anul I-IV încadrați
în câmpul muncii (scrisoarea MSMPS nr. 01-4/61175 din 01.12.2017). Raportul este la etapa de
finalizare.
Obiectivul nr. 8. Reorganizarea şi fortificarea Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice (SSSSP) în conformitate cu cadrul
legislativ în domeniu şi armonizarea la cerinţele Comunităţii Europene
8.1. Elaborarea şi promovarea
Proiect aprobat
Trimestrul
DSP, CNSP
Realizată. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire
proiectului Hotărârii Guvernului cu
III
la promovarea Regulamentului sanitar privind
privire la promovarea Regulamentului
gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea
sanitar privind gestionarea deşeurilor
medicală a fost restituit de Cancelaria de Stat
rezultate din activitatea medicală
(scrisoarea nr. 31-06-6294 din 15.08.2017). Acesta
urmează să fie promovat după aprobarea proiectul de
lege privind lista deseurilor, care este de competența
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului.
8.2. Monitorizarea anuală a
Finalizarea studiului; Trimestrul
DSP, CNSP
Nerealizată. Monitorizarea anuală se va efectua
implementării planului de acţiune
III
după ce va fi aprobată legea privind deseurile.
Aprobarea planului
privind gestionarea deşeurilor rezultate de acţiune
din activitatea medicală (PA MSSRM)
8.3. Elaborarea şi înaintarea spre
Proiect aprobat
Trimestrul
DSP, CNSP
Realizată parțial. La 15.12.2017 proiectul hotărîrii
aprobare a proiectului de Lege privind
III
Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege
calitatea apei potabile conform
privind calitatea apei potabile a fost prezentat repetat
Directivei 98/83/CE privind calitatea
Guvernului spre examinare și aprobare (scr. nr.
apei destinate consumului uman (PA
01/1754 din 15.12.2017).
AA)
8.4. Elaborarea şi promovarea
Proiect aprobat
Trimestrul
DSP, CNSP
Ralizată parțial. Proiectul hotărîrii Guvernului
proiectului hotărîrii Guvernului privind
III
privind aprobarea regulamentului sanitar pentru
DMPM
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aprobarea regulamentului sanitar pentru
monitorizarea calităţii apei potabile (PA
AA)

monitorizarea calităţii apei potabile a fost elaborat și
va fi promovat după aprobarea legii privind calitatea
apei destinate consumului uman, conform avizului
Centrului de armonizare a legislaţiei.
Realizată parțial. Proiectul a fost elaborat, avizat și
înaintat Guvernului spre examinare. La 08.08.2017
proiectul a fost întors autorității pentru reexaminare
și depășirea obiecțiilor, cu specificarea: proiectul
urmează a fi promovat după adoptarea proiectului de
lege privind substanțele chimice (responsabil
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului trimestrul II, 2019).
Realizată parțial. Proiectul Hotărîrii Guvernului
privind utilizarea în condiţii de izolare a
microorganismelor modificate genetic a fost
elaborat. Va fi promovat după adoptarea Legii
privind organisme modificate genetic (responsabil
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului).
Realizată. Prin Legea nr. 164 din 20.07.2017 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative au
fost operate modificări la Legea nr. 713 din
06.12.2001 privind controlul şi prevenirea
consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de
droguri şi de alte substanţe psihotrope.

8.5. Elaborarea şi promovarea
proiectului hotărîrii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului sanitar
privind plasarea pe piaţă şi utilizarea
produselor biocide (PA AA)

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

8.6. Elaborarea şi promovarea
proiectului Hotărîrii Guvernului privind
utilizarea în condiţii de izolare a
microorganismelor modificate genetic
(PA AA)

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

8.7. Elaborarea şi înaintarea spre
Proiect aprobat
aprobare a proiectului de lege pentru
modificarea Legii nr. 713 din
06.12.2001 privind controlul şi
prevenirea consumului abuziv de alcool,
consumului ilicit de droguri şi de alte
substanţe psihotrope (PA AA)
8.8. Elaborarea şi promovarea
Proiect aprobat
proiectului hotărîrii Guvernului de
stabilire a unei liste de menţiuni de
sănătate permise, înscrise pe produsele
alimentare, altele decât cele care se
referă la reducerea riscului de
îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi
sănătatea copiilor(PA AA)

Trimestrul
IV

DAMPUC,
CNSP

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.1099
din 19.12 2017 cu privire la aprobarea modificărilor
şi completărilor ce se operează în Regulamentul
sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare.

8.9. Elaborarea şi promovarea
proiectului hotărîrii Guvernului pentru
aprobarea listei menţiunilor nutriţionale

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.1099
din 19.12 2017 cu privire la aprobarea modificărilor
şi completărilor ce se operează în Regulamentul

Proiect aprobat
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(PA AA)
8.10. Elaborarea şi promovarea
proiectului hotărîrii Guvernului privind
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
196 din 25.03.2011 „Pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind
menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare” (PA
AA)
8.11. Elaborarea şi promovarea
proiectului hotărîrii Guvernului privind
adaosul de vitamine şi minerale, precum
şi de anumite substanţe de alt tip în
produsele alimentare
8.12. Elaborarea şi promovarea
proiectului hotărîrii Guvernului privind
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
538 din 02.09.2009„Pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind
suplimentele alimentare” (PA AA)
8.13. Elaborarea şi promovarea
proiectului hotărîrii Guvernului pentru
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
278 din 24.04.2013 pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind
materialele şi obiectele din plastic
destinate să vină în contact cu produsele
alimentare (PA AA)
8.14. Transpunerea Directivei
2007/42/CE a Comisiei din 29 iunie
2007 privind materialele şi obiectele
fabricate din folie de celuloză
regenerată care vin în contact cu
produsele alimentare (PA AA)
8.15. Transpunerea Directivei 78/142 a
Consiliului din 30 ianuarie 1978 de

DSP, CNSP

Proiect aprobat

Trimestrul
II

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Proiect aprobat

Trimestrul
II

DSP, CNSP

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare.
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.1099
din 19.12 2017 cu privire la aprobarea modificărilor
şi completărilor ce se operează în Regulamentul
sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare.

Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.899 din
3 noiembrie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului
sanitar privind adaosul de vitamine și minerale,
precum și de anumite substanțe de alt tip în produse
alimentare”.
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 674
din 28 august 2017 „Pentru modificarea
Regulamentului sanitar privind suplimentele
alimentare”.

Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 968
din 14 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor
specifice și a procedurilor detaliate pentru plasareape
piață a articolelor de bucătărie din material plastic pe
bază de poliamidă și melamină originare sau
expediate din Republica Populară Chineză și din
Regiunea Administrativă Specială Hong Konga
Republicii Populare Chineze”.
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.493 din
30 iunie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului
sanitar privind materialele și obiectele fabricate din
folie de celuloză regenerată care vin în contact cu
produsele alimentare”.
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 580
din 20 iulie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului
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apropiere a legislaţiilor statelor membre
privind materialele şi obiectele care
conţin monomerul clorură de vinil şi
care vin în contact cu produsele
alimentare (PA AA)
8.16. Elaborarea şi promovarea
proiectului hotărîrii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentui sanitar privind
limitarea utilizării anumitor derivaţi
epoxidici în materialele şi obiectele
destinate să vină în contact cu produse
alimentare (PA AA)
8.17. Elaborarea şi promovarea
proiectului hotărîrii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentui sanitar de
stabilire a condiţiilor specifice şi a
procedurilor detaliate pentru importul
de articole de bucătărie din material
plastic pe bază de poliamidă şi
melamină originare sau expediate din
Republica Populară Chineză şi din
Regiunea Administrativă Specială Hong
Kong a Republicii Populare Chineze
(PA AA)
8.18. Elaborarea şi promovarea
proiectului hotărîrii Guvernului privind
aprobarea Regulamentului sanitar
privind alimentele destinate sugarilor şi
copiilor de vîrstă mică, alimentele
destinate unor scopuri medicale special
şi înlocuitorii unei diete totale pentru
controlul greutăţii (PA AA)
8.19. Elaborarea şi promovarea
proiectului hotărîrii Guvernului de
autorizare a unor menţiuni de sănătate
înscrise pe produsele alimentare, altele
decât cele care se referă la reducerea
riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea

sanitar privind materialele și obiectele care conțin
monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu
produsele alimentare”.

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.548 din
11 iulie 2017 pentru aprobarea Regulamentui sanitar
privind limitarea utilizării anumitor derivaţi
epoxidici în materialele şi obiectele destinate să vină
în contact cu produse alimentare.

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.968 din
14 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor
specifice și a procedurilor detaliate pentru plasarea
pe piață a articolelor de bucătărie din material plastic
pe bază de poliamidă și melamină originare sau
expediate din Republica Populară Chineză și din
Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a
Republicii Populare Chineze”.

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Realizată. În ședința Guvernului din 24.01.2018 a
fost aprobat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire
la aprobarea regulamentelor sanitare privind
alimentele destinate sugarilor și copiilor de vîrstă
mică, alimentele destinate unor scopuri medicale
speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru
controlul greutății.

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.1099
din 19.12 2017 cu privire la aprobarea modificărilor
şi completărilor ce se operează în Regulamentul
sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare.
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şi sănătatea copiilor (PA AA)
8.20. Modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la
aprobarea Regulamentului sanitar
privind contaminanţii din produsele
alimentare (PA AA)
8.21. Elaborarea şi aprobarea
Strategiei sectoriale şi a Planului de
acţiuni privind adaptarea la
fenomenele extreme ale schimbărilor
climaterice şi ghiduri privind punerea
acestora în aplicare (PAG)
8.22. Reorganizarea SSSSP şi
centrelor de sănătate publică
teritoriale, etapa a II-a (CO CVI)5

8.23. Punerea în aplicare a sistemului
electronic de supraveghere de stat a
bolilor transmisibile (CO CVI)
8.24. Organizarea în R. Moldova a unei
zile de informare a tuturor actorilor
relevanţi, cu privire la participarea R.
Moldova în cadrul celui de-al treilea
Program de Acţiune al UE în domeniul
sănătăţii (2014-2020) (CO CVI)

Proiect aprobat

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Realizată. Hotărîrea Guvernului nr.1017 din 28
noiembrie 2017 „Cu privire la modificarea și
completarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 22
iunie 2010”.

Proiect aprobat

Trimestrul
IV

DSP, CNSP

Nerealizată. Proiectul planului privind adaptarea la
fenomenele extreme ale schimbărilor climaterice şi
ghiduri privind punerea acestora în aplicare este
elaborat și prezentat spre avizare Ministerului
Justiției (scrisoarea nr.01-04/69 din 25.01.2018).

Sistem reorganizat

Trimestrul
IV

DSP, CNSP

Sistem funcţional

Trimestrul
III

DSP, CNSP

Realizată. A fost aprobată Hotărîrea Guvernului
nr.705 din 6 septembrie 2017 cu privire la crearea
Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și
reorganizarea unor persoane juridice, prin fuziunea a
39 instituții publice.
Realizată. Sistemul a fost dezvoltat și este
funcțional.

Nerealizată. La recomandarea Comisiei Europene,
la data de 19 iunie 2017, a fost confirmată, prin
intermediul canalelor diplomatice, disponibilitatea
Ministerului Sănătății de a organiza în perioada
septembrie-octombrie 2017 a unei zile de informare
"Infoday" cu privire la planul de lucru pentru anul
2017, în cadrul Programului Uniunii Europene
"Health for Growth". Însă, evenimentul nu a avut
loc. Minsiterul Sănătății pe parcursul trimestrului II a
inițiat Campania de Comunicare privind respectarea
legislației în domeniul tutunului. Iar în cadrul
reuniunii Sub-comitetului SPS UE - RM (22 iunie
2017, Chisinau) MS a prezentat etapele de
implementare a proiectelor privind transpunerea unor
acte europene în legislația națională.
Obiectivul nr. 9. Fortificarea sistemului de prevenire şi control al bolilor transmisibile, în special a tuberculozei, HIV/SIDA şi infecţiilor
5

Eveniment organizat

Trimestrul
II

DSP, DREIE,
CNSP, SICM

CO CVI - Angajament stabilit în Concluziile operaționale, Cluster VI, în cadrul Acordului de Asociere
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cu transmitere sexuală; hepatitelor
9.1. Promovarea şi implementarea Program aprobat
Programului naţional de combatere a
hepatitelor virale B, C şi D pentru anii
2017-2021 (PAG)
9.2. Implementarea Planului de acţiuni Rata de cuprindere
al Programului Naţional de Imunizări vaccinală de 95%
pentru anii 2016 – 2020 (CO CVI)
9.3. A elabora Planului naţional de Pan elaborat şi
acţiuni inter-sectorial privind rezistenţa aprobat
antimicrobiene
şi
a
infecţiilor
nosocomiale, prin asigurarea cu resurse
necesare (CO CVI)
9.4.
Monitorizarea
implementării Raport elaborat;
Planului de acţiuni privind rezistenţa Numărul de
antimicrobiene, cu participarea la evenimente la care sreţeaua CEASAR (CO CVI)
a participat
9.5. Punerea în aplicare a Planului
Raport elaborat şi
Naţional de acţiuni Privind bolile
prezentat
transmisibile 2017-2020 (CO CVI)

Trimestrul I

DSP, CNSP

Realizată. Proiectul HG privind Programul național
a fost aprobat, Hotărîrea Guvernului nr. 342 din
26.05.2017.

Trimestrul
IV

DSP, CNSP

Realizată. Rata cu vaccinări BCG - 96,6%

Trimestrul
III

DSP, SDMC,
CNSP

Nerealizată. A fost doar aprobată componenţa
Grupului de lucru, Dispoziţia nr. 620d 29.09.2017.

Trimestrul
III

DSP, CNSP,
SDMC

Nerealizată. A fost doar aprobată componenţa
Grupului de lucru, Dispoziţia nr. 620d 29.09.2017.

Trimestrul I

DSP, CNSP

Realizată. Au fost elaborate și remise în adresa
Guvernului rapoartele: PN HIV /SIDA și ITS
(scrisoarea nr. 01-8/493 din 31.03.17), Planul
Național de combatere a hepatitelor (scrisoarea nr.
01-8/463 din 28.03.17), Planul Național Imunizări
(scrisoarea nr. 01-8/361 din 10.03.17).
Realizată. Planul de sustenabilitate a fost elaborat și
aprobat la ședința Consiliului CCM la 14.03.2017.

9.6.
Monitorizarea
implementării Plan de
Trimestrul
DSP, SDMC,
Programelor naţionale HIV/ prevenire şi sustenabilitate
III
IFP
control al tuberculozei şi asigurarea elaborat şi aprobat
sustenabilităţii (CO CVI)
Obiectivul nr. 10. Prevenirea şi controlul bolilor non-transmisibile, promovarea şi educarea de timpuriu a modului sănătos de viaţă.
10.1. Elaborarea şi aprobarea
Proiect aprobat
Trimestrul
DSP, CNSP
Realizată parțial. La 18.12.2017 proiectul a fost
proiectului hotărîrii de Guvern privind
III
prezentat Guvernului pentru examinare și aprobare
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
(scrisoarea nr.5438 din 18.12.2017).
730 din 08.09.2014 „Cu privire la
aprobarea Programului naţional în
domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru
anii 2014-2020 şi Planului de acţiuni
pentru anii 2014-2016 privind

24

implementarea Programului naţional”
(privind deficienţa de acid folic) (PAG)
10.2. Promovarea proiectului legii
privind controlul alcoolului (PA AA)
(PAG)
10.3. Elaborarea şi promovarea
Programului naţional privind controlul
tutunului pentru anii 2017-2021 (PAG)

Proiect aprobat de
Guvern

Trimestrul I

DSP, CNSP

Proiect elaborat si
prezentat spre
aprobare

Trimestrul I

DSP, CNSP

10.4. Conlucrarea şi argumentarea
creşterii accizelor la produsele din tutun
conform foii de parcurs privind
controlul tutunului (PA MSSRM) (CO
CVI)

Propuneri la politica
fiscal pentru anul
2018 elaborate și
prezentate
Ministerului
Finanțelor

Trimestrul
III

DSP, CNSP

10.5. Realizarea Studiului populaţional
privind consumul de sare

Studiu realizat şi
raportul studiului
publicat
Proiect aprobat

Trimestrul I

DSP, CNSP

Realizată. Hotărîrea Guvernului nr. 444 din 15 iunie
2017. La 7 decembrie 2017 proiectul a fost adoptat
în lectura a doua de Parlament.
Realizată. A fost aprobată Hotărtîrea Guvernului nr.
1015 din 23 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea
Programului naţional privind controlul tutunului
pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru
implementarea acestuia.
Realizată. Proiectul a fost înregistrat în Parlament
nr.203 din 20.06.2017. În politica bugetar-fiscală pe
anul 2018, elaborată de Ministerul Finanţelor a fost
propusă creşterea în continuare a accizelor la
produsele de tutun, ce va contribui la diminuarea
consumului de tutun și la majorarea
cunatumuluiveniturilor la bugetul de stat în sumă de
circa 239 mil. lei.
Realizată. Studiul a fost realizat, raportul a fost
prezentat în cadrul Atelierului de lucru din 13
decembrie 2017.
Realizată. Regulamentului sanitar privind
avertismentele de sănătate și etichetarea produselor
din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete și a
produselor conexe a fost aprobat, Hotărîrea
Guvernului nr. 613 din 1 august 2017.

10.6. Elaborarea Regulamentului sanitar
Trimestrul
DSP, CNSP
privind etichetarea produselor din tutun
II
și avertismentele de sănătate și
elaborarea bibliotecii electronice de
avertismente de sănătate combinate (PA
AA)
Obiectivul nr. 11. Modernizarea asistenţei medicale primare orientate spre familie şi comunitate
11.1. Elaborarea şi promovarea
Indicatori de
Trimestrul I DAMPUC,
Realizată. Au fost aprobate Criteriile de contractare
indicatorilor de calitate pentru
performanţă aprobaţi
DAMS
a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului
serviciile medicale şi includerea lor în
şi incluşi în
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru
contractele cu furnizorii (PA MSSRM)
contractele de
anul 2017 (ordinul comun al Ministerului Sănătății și
prestări servicii
Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
pentru anul 2017
nr.1076/720A din 30.12.2016 privind aprobarea
Criteriilor de contractare a instituţiilor medicosanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de
asistenţă medicală pentru anul 2017) și indicatorii de
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11.2. Elaborarea şi implementarea
Manualului de management al calităţii
în cadrul asistenţei medicale primare

Manual elaborat;
Numărul instituțiilor
medico-sanitare care
utilizează manualul
calității.
Act normativ
elaborat şi prezentat
spre aprobare

Trimestrul I

DAMPUC,
CNMS

Trimestrul
II

DAMPUC,
DAMS

11.4. Revizuirea cadrului normativ
privind integrarea asistenților medicali
din învățămîntul preuniversitar în
asistența medicală primară și stabilirea
atribuțiilor de funcție ale acestora.

Act normativ
elaborat și aprobat;
Numărul de asistenți
medicali instruiți în
domeniul acordării
asistenței medicale
copiilor.

Trimestrul
IV

DAMPUC,
DAMS

11.5. Fortificarea capacităţilor
personalului medical din asistenţa
medicală primară în domeniul îngrijirii
şi supervizării dezvoltării copilului mic;
asistenţei integrate a sănătăţii
adolescenţilor; sănătăţii mintale
comunitare și depistării timpurii a TSA;
planificării familiei

400 de medici de
familie şi asistenţi
medicali instruiţi în
asistenţa integrată a
sănătăţii
adolescenţilor;
300 medici de
familie şi asistenţi
medicali instruiţi în
domeniul sănătăţii
mintale comunitare;
450 medici de
familie și asistenți
medicali de familie

Trimestru IV DAMPUC

11.3. Elaborarea Regulamentului
privind organizarea vizitelor la
domiciliu a copiilor mici

performanţă în Asistenţa Medicală Primară (ordinul
comun al Ministerului Sănătății și Companiei
Naționale de Asigurări în Medicină nr. 247/125A din
28.03.2017 „Cu privire la indicatorii de performanţă
în Asistenţa Medicală Primară”).
Realizată. Manualul de management al calităţii în
cadrul asistenţei medicale primare a fost aprobat,
Ordinul MS nr. 473 din 15.06.2017.

Realizată. A fost aprobat ordinul Ministerului
Sănătății nr.631 din 27.07.2017 cu privire la
organizarea vizitelor de supraveghere la domiciliu a
copilului sanatos de 0-3 ani de către asistentul
medical de familie.
Realizată. MSMPS a elaborat proiectul hotărîrii
Guvernului despre aprobarea Avizului la proiectul de
lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, iniţiativă legislativă a unui grup de
deputaţi în Parlament. Guvernul a aprobat Avizul la
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative, prin care nu a susţinut iniţiativa
legislativă.
Realizată. Au fost instruiți 2800 de lucrători
medicali din AMP (medici de familie şi asistenţi
medicali) în asistenţa integrată a sănătăţii
adolescenţilor prin intermediul sedintelor de invațare
colaborativa. Au fost instruți circa 350 medici de
familie şi asistenţi medicali în domeniul sănătăţii
mintale comunitare și depistării timpurii a TSA. Au
fost instruți 175 lucrători medicali (Drochia,
Dondușeni, Glodeni și mun. Bălți) în domeniul
îngrijirii şi supervizării dezvoltării copilului mic. Au
fost instruiți 30 specialiști din cadrul AMP și CSP
privind Setul de Servicii Minime Inițiale necesar a fi
oferit pentru a răspunde necesitaților in domeniul
Sănătății Sexual Reproductive în caz de
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instruiți în domeniul
diagnosticului
timpuriu a TSA.

Dezastre/Calamitați

11.6. Revizuirea și aprobarea
formularelor de evidență statistică
medicală pentru asistența medicală
primară, urgentă, sănătatea mintală
și serviciile de sănătate prietenoase
tinerilor.

3 acte normative
elaborate și aprobate

Trimestrul I

DAMPUC

11.7. Elaborarea cadrului normativ
pentru funcţionarea instituţională în
scopul acordării durabile a îngrijirilor
integrate şi de calitate, inclusiv a
serviciilor outreach, legate de bolile
netransmisibile (BNT).

Numărul de personal
medical din raioanele
pilot instruiţi în
domeniul promovării
sănătăţii şi prevenirii
bolilor noncomunicabile

Trimestrul
IV

DAMPUC,
DSP

11.8. Revizuirea cadrului normativ
privind integrarea medicilor

Act normativ
elaborat și aprobat.

Trimestrul
IV

DAMPUC,
DSP

Realizată. Au fost operate modificări la Formular nr.
1-23/d - Darea de seamă despre îndeplinirea
indicatorilor de performanţă în cadrul asistenţei
medicale primare” (Ordinul comun al Ministerului
Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină nr.248/126A din 28.03.2017 „Сu privire la
modificarea Ordinului MS si CNAM nr. 205/94-A
din 19.03.2015 „Cu privire la aprobarea formularelor
de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în
cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”).
2. În scopul unificării evidenţei, asigurării depline,
obiective şi autentice a informaţiilor, care reflectă
activitatea Centrelor Comunitare de Sănătate
Mintală, au fost aprobată Lista formularelor de
evidenţă medicală primară utilizate de către Centrele
Comunitare de Sănătate Mintală și Modelele
formularelor de evidenţă medicală primară, utilizate
de către Centrele Comunitare de Sănătate Mintală
(ordinul Ministerului Sănătății nr. 225 din
17.03.2017 „Cu privire la aprobarea formularelor de
evidenţă medicală primară utilizate de către Centrele
Comunitare de Sănătate Mintală”).
Realizată. A fost defășurat Cursul de instruire:
Intervenții Esențiale pentru Prevenirea Bolilor
Cardiovasculare în Instituțiile de Asistență Medicală
Primară din Republica Moldova (în vederea
implementării a intervențiilor esențiale (PEN) pentru
prevenirea bolilor cardiovasculare (ordinul
Ministerului Sănătății nr. 401 din 05.06.2017)
A fost lansat proiectul „Reducerea poverii bolilor
netransmisibile” în raioanele Fălești, Ungheni, Cahul
și Ștefan Vodă (Ordinul Ministerului Sănătății nr.
147 din 23.02.2017).
Realizată. A fost aprobat Regulamentul - cadru
privind organizarea şi funcţionarea Centrului de
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ftiziopneumologi și Centrului comunitar
de suport pentru pacienţii cu
tuberculoză în asistența medicală
primară și stabilirea atribuțiilor de
funcție ale acestora.
11.9. Elaborarea indicatorilor de
performanță pentru activitatea Centrelor
Comunitare de Sănătate Mintală,
Centrelor de Sănătate Prietenoase
Tinerilor și Centrelor comunitare de
suport pentru pacienţii cu tuberculoză.
11.10.Implementarea Programului
Naţional privind sănătatea mintală
pentru anii 2017-2020

11.11. Revizuirea actelor normative cu
privire la organizarea şi funcţionarea
Serviciilor de Sănătate Mintală

suport al tratamentului pacienţilor cu tuberculoză
(ordinul Ministerului Sănătății nr. 320 din 28 aprilie
2017).

Act normativ
elaborat și aprobat.

Trimestrul I

DAMPUC,
DSP

Realizată. Au fost aprobaţi indicatorii de
performanță pentru activitatea Centrelor Comunitare
de Sănătate Mintală (Ordinul Ministerului Sănătății
nr.474 din 15.06.2017).

Numărul de
protocoale clinice
standardizate pentru
medicii de familie
aprobate;
Numărul de centre
comunitare de
sănătate mintală
funcţionale conform
cerinţelor în vigoare;
Numărul de
specialişti instruiţi în
sănătate mintală
comunitară.
Ordin revizuit şi
aprobat

Trimestrul
IV

DAMPUC,
DAMS

Realizată. Au fost aprobate 2 protocoale clinice
standardizate pentru medicii de familie: „Tulburări
de anxietate la adult”, (ordinul Ministerului Sănătății
nr. 303 din 14.04.2017); „Tulburarea afectivă
bipolară” (ordinul Mimisterului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale nr.1062 din 26.12.2017).
Actualmente, în Republica Moldova activează 41
Centre Comunitare de Sănătate Mintală. Au fost
instruți 300 medici de familie şi asistenţi medicali în
domeniul sănătăţii mintale comunitare.

Trimestrul
II

DAMPUC

Realizată. În scopul unificării evidenţei, asigurării
depline, obiective şi autentice a informaţiilor, care
reflectă activitatea Centrelor Comunitare de Sănătate
Mintală, prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 225
din 17.03.2017 „Cu privire la aprobarea formularelor
de evidenţă medicală primară utilizate de către
Centrele Comunitare de Sănătate Mintală” au fost
aprobată Lista formularelor de evidenţă medicală
primară utilizate de către Centrele Comunitare de
Sănătate Mintală și Modelele formularelor de
evidenţă medicală primară, utilizate de către Centrele
Comunitare de Sănătate Mintală.
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11.12. Elaborarea indicatorilor de
performanţă a activităţii de recrutare a
donatorilor voluntari de sînge, pentru
personalul medical al instituţiilor
medico-sanitare publice de asistenţă
medicală primară.
11.13. Elaborarea Strategiei de
dezvoltare a asistenței medicale primare
din Republica Moldova pemtru anii
2018-2022

Indicatori elaboraţi

Trimestrul
II

DAMPUC,
CNTS

A fost aprobat costul unui caz tratat profil psihiatrie
maturi și copii (ordinul nr. 66 din 31.01.2017 „Cu
privire la aprobarea costurilor pentru anul 2017”).
Realizată. Au fost aprobaţi indicatorii de
performanţă a activităţii de recrutare a donatorilor
voluntari de sânge (ordinul Ministerului Sănătății nr.
475 din 15.06.2017".

Realizată. Au fost organizate 2 Dialoguri de politici
privind dezvoltarea AMP (20 - 21.07.2017,
15.11.2017):
1. „Consolidarea AMP în RM: Elaborarea Strategiei
de dezvoltare a AMP cu accent pe medicina de
familie”:
2.„Provocări pentru dezvoltarea AMP în RM: Cu
accent pe contractare și pe principalii indicatori de
performanță”.
A fost elaborat proiectul Strategiei de dezvoltare a
asistenței medicale primare din Republica Moldova
pentru anii 2018-2022.
11.14. Elaborarea cadrului normativ
Act normativ
Trimestrul I DAMPUC,
Realizată. A fost aprobat Ordinul Ministerului
privind unele intervenții de creștere a
elaborat
IFP
Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în
aderenței la tratamentul antituberculos
Medicnă nr. 99/52A din 15.02.2017 „Cu privire la
în condiții de ambulator.
unele intervenţii de creştere a aderenţei la
tratamentul antituberculos în condiţii de
ambulatoriu”.
Obiectivul nr. 12. Îmbunătăţirea disponibilităţii şi calităţii serviciilor de asistenţă medicală urgentă prespitalicească
12.1. Implementarea Programului
Numărul de personal
Trimestr
DAMPUC, Realizată. Au fost instruite 6989 de persoane,
Naţional de dezvoltare a asistenţei
medical, paramedical
ul IV
DAMS
personal medical, paramedical si operativ: 1148 de
medicale de urgenţă pentru anii 2016 –
şi operativ instruit;
profesori din învatământul general secundar; 60 de
2020
studenti ai colegiului de medicină; 37 de persoaneNumărul de unităţi
cadre didactice T/O Cireșari or. Vadul lui Vodă; 52
de transport sanitar
de procurori PA; 1432 de persoane- populație
tip B şi tip C
instruită în SVB; 35 de persoane -cadre medicale,
procurate;
sanatoriul „Constructorul”; 51 de angajați ai fabricii
Numărul de
„Sandriliona”; 16 angajati ai Serviciului 112; 588
dispecerate integrate
Act normativ
elaborat

Trimestrul
IV

DAMPUC
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cu serviciile de
urgenţă la nivel
naţional;
Numărul de UPU
funcționale

medici; 1925 de felceri; 882 de infirmieri; 763 de
șoferi).
Au fost procurate 5 unităţi de transport sanitar tip B
şi tip C; a avut loc licitatia pentru achizitionarea a 60
de unități de transport în anul 2018 și semnat
contractul de achiziționare;
La nivel național există 3 dispecerate comune
integrate cu serviciile de urgenţă: în mun. Bălți, mun.
Cahul, mun Comrat-UTA Gagauzia.

Obiectivul nr. 13. Regionalizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale spitaliceşti
13.1. Instituirea Unității de
Unitate de
Trimestrul
DAMS
Implementare și Monitorizare a
Implementare și
II
reformei spitalelor
Monitorizare
instituită

13.2. Elaborarea și aprobarea
Concepției reformei spitalelor în
Republica Moldova, inclusiv a Master
Planului spitalelor și rețelei naționale de
prestatori de servicii medicale

Concept prezentat
pentru aprobare

Trimestrul I

DAMS

13.3. Instituirea Managementului
Administrativ Comun în instituțiile
medico-sanitare publice spitalicești din
municipiul Chișinău

Numărul de instituții
medico–sanitare
publice republicane
reorganizate

Trimestrul
IV

DAMS, DJ

Nerealizată. A fost discutată cu OMS posibilitatea
desemnării unui expert internațional care ar putea
dirija procesul de implementare și instituire a Unității
de Implementare și monitorizare a reformei
spitalelor, atât la nivel de spitale cât și la nivel de
Guvern.
Realizată. La data de 28.11.2016 prin scrisoarea
nr.01-8/2022 în adresa Cancelariei de Stat a fost
remis proiectul Concepției reformei spitalelor în
Republica Moldova. A fost elaborat proiectul
Master-Planului spitalelor, care se află în proces de
definitivare. Master planul reformei spitalelor a fost
prezentat și discutat în cadrul Cancelariei de stat la
13 ianuarie 2017.
Nerealizată. La data de 28.11.2016 prin scrisoarea
nr.01-8/2022 în adresa Cancelariei de Stat a fost
remis proiectul Concepției reformei spitalelor în
Republica Moldova. A fost elaborat proiectul
Master-Planului spitalelor, care se află în proces de
definitivare. Master planul reformei spitalelor a fost
prezentat și discutat în cadrul Cancelariei de stat la
13 ianuarie 2017. Concomitent a fost elaborat
proiectul Managementului Administrativ Comun a
instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești din
municipiul Chișinău, care va fi aprobat odată cu
aprobarea și punerea în aplicare a Conceptului de
reforme a spitalelor din Republica Moldova.
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13.4. Elaborarea Regulamentului
privind organizarea Spitalului
Universitar

Regulament elaborat

Trimestr
ul II

DAMS,
DMPM,
DBFA, DJ,
USMF
„Nicolae
Testemiţanu”

13.5. Elaborarea şi implementarea
cadrului normativ cu privire la Clinica
Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (PAG)

Proiect elaborat și
prezentat spre
aprobare

Trimestrul
II

13.6. Paturi de îngrijiri cronice
dezvoltate, în conformitate cu Master
Planului spitalelor

Numărul de paturi de
îngrijiri cronice la
nivel național

Trimestrul
IV

Numărul de acorduri
13.7. Identificarea și negocierea cu
încheiate cu
partenerii de dezvoltare a asistenței
partenerii de
pentru realizarea reformei spitalelor
dezvoltare
13.8. Crearea, în cadrul IMSP IFP
Secție funcțională
”Chiril Draganiuc” clinica Vorniceni, a
secției specializate pentru persoanele

Trimestrul
IV

DAMS,
DREIE

Trimestrul
IV

DAMS,
DBFA, IF
”Chiril

DMPM,
DAMS,
DBFA, DJ,
USMF
„Nicolae
Testemiţanu”
DAMS

Realizată. La data de 28.11.2016 prin scrisoarea
nr.01-8/2022 în adresa Cancelariei de Stat a fost
remis proiectul Concepției reformei spitalelor în
Republica Moldova. A fost elaborat proiectul
Master-Planului spitalelor, care se află în proces de
definitivare. Master planul reformei spitalelor a fost
prezentat și discutat în cadrul Cancelariei de stat la
13 ianuarie 2017. Compania “Sanigest international”
a elaborat și prezentat Ministerului Sănătății
Raportul privind proiectul Modernizarea sectorului
sănătății în Moldova: Restructurarea proceselor de
afaceri și fluxurile de lucru pentru Spitalul
Universitar și Programul de Concept Detaliat și
Planul de implementare a acestuia. În proiectul
Conceptului de reformare a spitalelor este specificată
crearea Spitalului Universitar, care urmează a fi
construit, concept prezentat și aprobat de către
Colegiului Ministerului Sănătății prin Hotărîrea
Colegiului Ministerului Sănătății nr. 3 din
27.06.2017 cu privire la aprobarea Conceptului
Reformei Spitalelor în Republica Moldova.
Realizată parțial. Proiectul HG a fost avizat de
instituțiile interesate. Actualmente se redactatează
conform obiecțiilor parvenite.

Realizată. În anul 2017 în republică au funcționat în
total 2145 de paturi de îngrijiri cronice, inclusiv de
reabilitare și recuperare, geriatrice și de îngrijiri
paliative.
Nerealizată. Se poartă negocieri cu partenerii de
dezvoltare, inclusiv BEI.
Realizată. Prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 322
din 28.03.2013 "Cu privire la spitalizarea temporară
coercitivă și de supraveghere medicală a persoanelor
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bolnave de tuberculoza în forma
contagioasa, care refuza tratamentul
(HG nr. 295 din 14 mai 2012)

Draganiuc”

bolnave cu formă contagioasă a tuberculozei, care
refuză tratamentul și pun în pericol sănătatea celor
din jur prin răspândirea maladiei", IMSP IFP "Chiril
Draganiuc" clinica Vorniceni a fost desemnată
instituție responsabilă de coordonarea procesului de
implimentare, monitorizare și evaluare a realizării
Hotărîrii Guvernului nr. 295 din 14 mai 2012 "Pentru
aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare
a spitalizării temporare coercitive în instituțiile
medicale specializate antituberculoase a persoanelor
bolnave de tuberculoză în formă contagioasă, care
refuză tratamentul". Totodată, prin ordinul IFP
nr.104 din 10.10.2017 în cadrul blocului curativ nr.2
clinica Vorniceni la etajul nr.1 s-a dispus organizarea
sectiei destinate în acest scop, pentru activitatea
careia sunt preconizate 5 saloane (10 paturi). De
asemenea, prin acest ordin au fost desemnate
persoanele responsabile de controlul continuu al
validitătii
continuării
spitalizării,
incetarea
spitalizării temporare coercitive, in conformitate cu
prevederile
Regulamentului.
Sunt
estimate
cheltuielile aferente, ce țin de organizarea secției
(dotarea cu gratii la geamuri și uși, amenajarea curtii
de plimbare în conformitate cu cerințele
Regulamentului, contractarea serviciului de pază
24/24 ore, asigurarea supravegherii video).
Menționăm că, sectia în cauză va activa, numai după
darea în exploatare și asigurarea functionalității
blocului respectiv
Obiectivul nr. 14. Acces, calitate şi securitatea sporită a serviciilor medicale acordate femeii şi copilului
14.1. Aprobarea şi implementarea
Proiect aprobat
Trimestrul I DAMS,
Realizată parțial. Proiectul Programului Național în
Programului naţional în sănătatea şi
DAMPUC
sănătate și drepturile sexuale și reproductive pentru
drepturile sexuale şi reproductive 2017anii 2018-2022 a fost elaborat și remis spre avizarea
2021
Ministerului Justiției și Centrului Național
Anticorupție (scrisoarea nr. 01/1735 din 12.12.2017.)
14.2. Elaborarea Regulamentului
Regulament elaborat Trimestrul I DAMS, DJ
Realizată. A fost aprobat ordinul Ministerului
privind organizarea acordării serviciilor
Sănătății nr. 149 din 23.02.2017 cu privire la
de reproducere umană asistată medical
acordarea serviciilor de reproducere umană asistată
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14.3. Fortificarea procedurilor de
referire în cadrul Serviciului
regionalizat de asistenţă medicală
urgentă şi terapie intensivă la copii

Numărul de
beneficiari

Trimestrul
IV

DAMS,
DAMPUC

14.4. Aplicarea anchetei confidenţiale
de analiză a cazurilor de deces matern şi
a cazurilor de proximitate de deces
matern

Rapoarte elaborate;
100% cazuri de
deces matern
evaluate

Trimestrul
IV

DAMS,
DAMPUC

14.5. Dezvoltarea procedurilor
funcționale de referire în cadrul
Serviciului republican de diagnosticare
şi supraveghere a nou-născutului

Numărul de
beneficiari

Trimestrul
IV

DAMS

Trimestrul
IV

DAMS,
DAMPUC

14.6. Dezvoltarea Serviciului
Intervenţie Timpurie la copii

de 1.Numărul de
modele de Servicii
ITC implementate
2.Numărul de

medical.
Realizată. În cadrul Proiectului REPEMOL a fost
elaborat cadrul normativ referitor la funcționarea
Serviciului regionalizat de asistență medicală urgentă
și terapie intensivă la copii. Pe parcurs au fost create
și înzestrate cu echipamentul medical necesar
Departamentele de primiri urgente din instituții
medicale (beneficiari de bază): Institutul Mamei și
Copilului, Spitalul Clinic Municipal pentru Copii
”V.Ignatenco”, Spitalul Raional Cahul și Spitalul
Clinic Municipal Bălți, în cadrul cărora pe parcursul
anului 2017 au fost înredistrate în jur de 101.230 de
adresări. În cadrul aceluiași proiect REPEMOL au
beneficiat de asistență încă 7 instituții medicale
(beneficiari secundari): Spitalul Raional Edineț,
Spitalul Raional Ungheni, Spitalul Raional Soroca,
Spitalul Raional Orhei, Spitalul Raional Hâncești,
Spitalul Raional Comrat și Spitalul Raional Căușeni).
A fost aprobat Standardul de organizare, funcționare
și practică în cadrul Unităților de Primiri Urgențe
(ordinul nr. 424 din 02.06.2017) și Protocolul clinic
standardizat ”Triajul în Unitățile de Primiri Urgente”
(ordinul nr. 441 din 07.06.2017).
Realizătă. În 2017, în cadrul Centrelor
Perinatologice de nivelul II și III au fost examinate
63 de cazuri de proximitate de deces matern, cu
aplicarea Anchetei confidențiale aprobate de
minister.
Realizată. În 2017, au fost incluşi primar în evidența
specialiștilor Serviciului republican de diagnosticare
și supraveghere a nou-născuților 185 de nou-născuți.
Total, în evidenţa specialiștilor Centrului respectiv
sunt 2195 de copii.
Realizată. 1) A fost elaborat un model de Serviciu
de ITC, care la momentul actual este testat în două
raioane-pilot Florești și Ialoveni.
2) Pe parcursul anului 2017, în cadrul Centrului de
Intervenție Precoce ”Voinicel” au fost instruți peste
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specialişti instruiți

14.7. Implementarea mecanismului de
colaborare intersectorială în domeniul
medico-social în vederea prevenirii şi
reducerii ratei mortalităţii materne,
infantile şi a copiilor cu vârsta de până
la 5 ani la domiciliu

Numărul de
beneficiari incluşi în
mecanism

Trimestrul
IV

DAMS,
DAMPUC

14.8. Implementarea screening-ului la
gravide conform Programului naţional
de prevenire şi reducere a mortalităţii şi
morbidităţii copiilor prin malformaţii

Număr de persoane
examinate

Trimestrul
IV

DAMS,
DAMPUC

50 specialiști: medici pediatri, neurologi,
reabilitologi, medici de familie, asistenți medicali,
psihologi, logopezi, asistenți sociale etc., din 2
instituții medicale municipale (Centrul republican de
reabilitare pentru copii Chișinău, Centrul de
plasament temporar și reabilitare pentru copii Bălți și
Spitalul Clinic municipal Bălți) și 7 instituții
medicale raionale (Ialoveni, Florești, Cahul, Criuleni,
Nisporeni, Orhei, Ungheni), a cîte 3 zile de instruire,
care vor fi parte componentă a echipelor de
intervenție timpurie la copii, în cadrul teritoriilor
administrative.
Realizată. Pentru implementarea cu succes a
mecanismului de colaborare intersectorială în
domeniul medico-social în vederea prevenirii şi
reducerii ratei mortalităţii materne, infantile şi a
copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu, în
2017 a continuat instruirea lucrătorilor medicali din
sectorul de asistență medicală primară (medici de
familie și asistenți medicali de familie) din UTA
Găgăuzia (6 seminare). Au fost organizate 2
seminare de instruire a vicedirectorilor/specialiștilor
principali în asistența mamei și copilului și a
specialiștilor responsabili de protecția drepturilor
copiilor din cadrul Direcțiilor/Secțiilor
municipale/raionale de asistență socială, pe marginea
modificărilor Hotărîrii Guvernului nr. 1182 din
25.12.2010, cu modificările ulterioare. Conform
datelor prealabile, au beneficiat de supraveghere
medico-socială, în baza mecanizmului de colaborare
intersectorială, circa 7420 de copii cu vârsta sub 5
ani, în vederea prevenirii deceselor la domiciliu și
28932 de femei de vârstă fertilă aflate în situații de
risc.
Realizată. Au fost aprobate noile Standarde de
supraveghere a gravidelor în condiţii de ambulator
(ordinul Ministerului Sănătății nr. 31 din 13 ianuarie
2017), care reglementează expres termenii de
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congenitale şi patologii ereditare

14.9. Dezvoltarea şi implementarea
politicilor şi programelor privind
violenţa împotriva femeilor, tinerilor
inclusiv în rândul copiilor

Numărul de
programe
implementate

Trimestrul
IV

DAMS,
DAMPUC

efectuare a screening-ului USG la gravide. acestea
includ procedee de examinări suplimentare, precum
Duplu şi Triplu test, care au ca scop depistarea
precoce a posibilelor malformații la făt. În 2017,
26.309 de gravide au efectuat examenul USG
conform noilor Standarde, 74,6% din totalul
gravidelor aflate în evidență medicală. Concomitent,
la indicații medicale au fost realizare în total, 214
procedee Dublu și Triplu test la gravide, în sumă de
101378,00 lei (datele CNAM).
Realizată. În 2017 au fost implementare în cadrul
sistemului de sănătate, două instrumete noi ce țin
politicile privind violenţa împotriva femeilor,
tinerilor și copiilor, și anume: 1) Ghidul pentru
specialiștii din sistemul de sănătate privind
intervenții eficientă în cazurile de violenţă impotriva
femeilor (ordinul nr. 1083 din 30.12.2016);
2) Procedura de intervenţie a instituţiilor medicale în
identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi
monitorizarea cazurilor de violenţă, neglijare,
exploatare şi trafic al copilului (ordinul 455 din
09.06.2016).

Obiectivul nr. 15. Consolidarea mecanismelor pentru asigurarea accesibilităţi fizice şi economice la medicamente eficiente, inofensive, de
bună calitate
15.1. Transpunerea în legislaţia
Proiect de lege
Trimestrul
DMDM,
Nerealizată. Proiectul a fost avizat de autoritățile
naţională a prevederilor Directivelor şi
aprobat
IV
AMDM
interesateși expertizat de Centrul Național
Regulamentelor UE cu privire la
Anticorupție. Proiectul se definitivează în baza
medicamentele de uz uman. Legea
propunerilor și obiecțiilor recepționate pentru a fi
medicamentului (PA AA)
prezentat Ministerului Justiției pentru expertiza
judiciară.
15.2.
Elaborarea
şi
aprobarea Proiect aprobat
Trimestrul
DMDM,
Nerealizată. Proiectul hotărîrii de Guvern a fost
proiectului Hotărîrii Guvernului privind
IV
AMDM
avizat de autoritățile publice interesate. Ulterior, va fi
transparenţa
măsurilor
care
înaintat grupului de lucru pentru reglementarea
reglementează stabilirea
preţurilor
activității de întreprinzător.
medicamentelor de uz uman (PA AA)
Trimestrul
DMDM,
Nerealizată. Acțiune ce urmează a fi realizată după
15.3. Ajustarea procedurii de autorizare Regulament aprobat
IV
AMDM
aprobarea proiectului legii medicamentului.
a medicamentelor în urma aprobării
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proiectului de lege a medicamentului
15.4. Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului cu privire la sistemul
de farmacovigilenţă în Republica
Moldova
15.5. Elaborarea şi aprobarea ordinului
cu privire la controlul de stat a
medicamentelor în Republica Moldova
15.6. Elaborarea şi aprobarea ordinului
cu privire la importul paralel de
medicamente
15.7. Perfecţionarea mecanismului de
prescriere a medicamentelor

Regulament aprobat

Trimestrul I

DMDM,
AMDM

Ordin aprobat

Trimestrul I

DMDM,
AMDM

Ordin aprobat

Trimestrul
IV

DMDM,
AMDM

Ordin aprobat

Trimestrul I

DMDM,
AMDM

15.8. Aprobarea proiectului Hotărârii
Guvern privind Regulamentul de
promovare etică a medicamentelor

Proiect aprobat

Trimestrul I

DMDM,
AMDM

15.9. Elaborarea şi înaintarea spre
aprobare a Hotărîrii de Guvern pentru
aprobarea proiectului de lege cu privire
la Farmacie
15.10. Perfecţionarea mecanismului de
includere a medicamentelor și
dispozitivelor medicale în lista celor
compensate

Proiect elaborat şi
Trimestrul
înaintat spre aprobare II

DMDM,
AMDM

Proiect elaborat şi
Trimestrul I
înaintat spre aprobare

DMDM,
DAMPUC
AMDM,
CNAM

Realizată. Regulamentul cu privire la sistemul de
farmacovigilenţă în Republica Moldova a fost
aprobat (ordinul Ministerului Sănătății nr.358 din
12.05.2017)
Realizată parțial. HG nr.1005 din 21.11.2017 „Cu
privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale
Guvernului”.
Nerealizată. Acțiune ce urmează a fi realizată după
aprobarea proiectului legii medicamentului.
Realizată. A fost elaborat și aprobat Ordinul nr.265
din 31.03.2017 cu privire la modificarea și
completarea ordinului nr. 960 din 01.10.2012 сu
privire la modul de prescriere şi eliberare a
medicamentelor.
Nerealizată. Proiectul a fost remis repetat
Guvernului spre aprobare prin scrisoarea 01-4.2/476
din 29.03.2017 și restituit către MSMPS prin
scrisoarea nr. 21-06-5689 din 21.07.2017 pentru
reexaminare.
Nerealizată. Proiectul este la etapa de definitivare în
conformitate cu avizele autorităţilor de resort.

Realizată. 1. Au fost elaaborate și sunt aplicate mai
multe acte normative ce reglementează includerea
medicamentelor și a dispozitivelor medicale în lista
celor compensate:
1. Ordin comun a MS și CNAM nr. 480/277-A din
15 iunie 2017 “Cu privire la aprobarea Grilei de
punctaj de evaluare a medicamentului propus pentru
includere în lista medicamentelor compensate din
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medical”;
2.
Ordin comun a MS și CNAM nr. 479/376-A
din 15 iunie 2017 “Cu privire la modificarea şi
completarea Ordinului nr. 600/320-A din 24 iulie
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15.11. Revizuirea listei de medicamente
compensate şi revizuirea ratei medii de
rambursare a medicamentelor

Număr de DCI de
medicamente incluse
și excluse în lista
medicamentelor
compensate

Trimestrul
II

DMDM,
DAMPUC

2015 „Cu privire la mecanismul de includere a
medicamentelor pentru compensare din fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală””;
3.
Ordin comun a MS și CNAM nr. 941/585-A
din 06 decembrie 2017 “Cu privire la modificarea și
completarea Ordinului nr. 600/320-A din 24 iulie
2015 "Cu privire la mecanismul de includere a
medicamentelor pentru compensare din fondurile
asigurării obligatorii de asistentă medicală". Prin
Ordinul comun a MS cu CNAM nr. 562 299-A cu
privire la completarea ordinului comun MS și
CNAM nr. 492 139-A din 22.04.2013 cu privire la
medicamentele compensate și Ordin comun 561-298A din 30.06.17. Prin Ordinul comun a MS cu CNAM
nr. 562 299-A cu privire la completarea ordinului
comun MS și CNAM nr. 492 139A din 22.04.2013
cu privire la medicamentele compensate și Ordin
comun 561-298-A din 30.06.17.
Realizată. A fost revizuită lista medicamentelor
compensate, inclusiv au fost îmbunătățite schemele
de tratament pentru staționarul de zi, prin substituire
și includere ca alternativă a unor medicamente.
Actualmente, lista medicamentelor compensate
include 137 DCI.
1.
Ordin comun a MS și CNAM nr. 561/298-A
din 30 iunie 2017 “Cu privire la modificarea și
completarea Ordinului nr. 727/494-A din 21.09.2016
„Despre aprobarea Regulamentului cu privire la
organizarea tratamentului episodic în sala de
tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la
domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor
maladii frecvent întîlnite în practica medicului de
familie”;
2.
Ordin comun a MS și CNAM nr 562/299-A
din 30 iunie 2017 “Cu privire la modificarea și
completarea Ordinului nr. 492/139-A din 22 aprilie
2013 „Cu privire la medicamentele compensate din
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15.12. Extinderea listei de medicamente
compensate şi elaborarea listei
dispozitivelor medicale

Număr de DCI de
medicamente în lista
medicamentelor
compensate și a
dispozitivelor
medicale compensate
Propuneri înaintate
Ministerului de
Justiţiei
Ordin aprobat

Trimestrul
IV

DMDM,
DAMPUC

Trimestrul I

DMDM,
AMDM

Trimestrul
IV

DMDM,
AMDM

Proiect de act
normativ elaborat şi
prezentat spre
aprobare

Trimestrul
IV

DAMPUC,
DMDM

15.16. Elaborarea standardului de
utilizare a contraceptivelor în baza
recomandărilor Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii

Standard elaborat

Trimestrul
III

DAMPUC,
USMF
„Nicolae
Testemiţanu”,
CNMS,
CEMCPMFS
M

15.17. Elaborarea formularelor de
evidenţă şi formelor de raportare a
situaţiei privind utilizarea
contraceptivelor

Act normativ
elaborat

Trimestrul
IV

DAMPUC,
DMDM,
CNMS,
AMDM, IMC,

15.13. Înaintarea propunerilor cu privire
la penalităţile în Codul Contravenţional
15.14. Elaborarea proiectului ordinului
cu privire la transferul autorizaţiilor
plasate pe piaţă a medicamentelor de uz
uman (PA AA)
15.15. Completarea, conform
solicitărilor, a tabelelor şi listelor
substanţelor narcotice, psihotrope şi
precursorilor acestora, supuse
controlului, aprobate prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie
2004 (PA AA)

fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”
și a Ordinului nr. 733/500-A din 23 septembrie 2016
despre modificarea şi completarea Ordinului
nr.492/139-A din 22 aprilie 2013.
Nerealizată. HG nr.1372 din 23.12.2005 “Cu privire
la modul de compensare a medicamentelor
în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă
medicală” nu prevede mecanisme de compensare a
dispozitivelor medicale
Realizată. Propunerile au fost elaborate și înaintate
către Ministerul Justiției prin scrisoarea nr. 01-7/186
din 28.03.2017.
Nerealizată. Acțiunea urmează a fi realizată după
adoptarea Legii medicamentului.

Realizată. Pe parcursul anului nu au parvenit
solicitări pentru completare a tabelelor şi listelor
substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor
acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004. Din
aceste considerente nu a fost necesar de elaborat
proiect de act normativ. A fost elaborat raport pentru
a fi prezentat Comisiei Europene.
Realizată. Pe parcursul anului 2017 cu suportul
UNFPA au fost elaborate proiectele a 2 Protocoale
Clinice Standardizate pentru medicii de
familie:Contaceptive Orale Combinate
(COC),Contraceptivul injectabil medroxiprogesteron
acetat depozit (DMPA), elaborate de către o echipa
de experți naționali și evaluate extern de către
Expertul International, Profesorul Mihai Horga.
Realizată. În anul 2017 a fost elaborat proiectul
Formularului pentru Estimarea Necesităților în
Mijloacele Moderne de Contracepție pentru 12 luni,
pentru a fi procurate centralizat din mijloacele
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Obiectivul nr. 16. Îmbunătăţirea managementului dispozitivelor medicale
16.1. Promovarea proiectului de Lege Proiect de lege
Trimestrul I
cu privire la dispozitive medicale în aprobat
Parlament (PA AA)
16.2. Modificarea şi completarea unor Proiect elaborat şi
Trimestrul
hotărîri
de
Guvern
(Hotărârile aprobat
IV
Guvernului nr. 410 din 04.0.6.2014, nr.
418 din 05.0.6.2014, nr.435 din
10.0.6.2014)
ce
reglementează
condiţiile de plasare pe piaţă a
dispozitivelor medicale (PA AA)
16.3. Promovarea proiectului hotărîrii
Proiect aprobat
Trimestrul
Guvernului „Cu privire la Strategia
II
Managementului Dispozitivelor
Medicale pentru anii 2017-2022”
16.4. Elaborarea şi promovarea cadrului Proiect aprobat
Trimestrul
normativ integral cu privire la
III
efectuarea verificărilor periodice a
dispozitivelor medicale aflate în dotarea
instituţiilor medicale
16.5. Îmbunătăţirea cadrului normativ
Ordin aprobat
Trimestrul
ce ţine de procedura de înregistrare a
III
dispozitivelor medicale

16.6. Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului cu privire la sistemul
de vigilenţă a dispozitivelor medicale
16.7. Elaborarea şi aprobarea
Regulamentului privind investigaţiile

CNSRGM

bugetului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale și distribuite gratis persoanelor vulnerabile
care se află la evidența medicului de familie.

DMDM,
AMDM

Realizată. Aprobată Legea nr 102 09.06.2017 cu
privire la dispozitivele medicale.

DMDM,
AMDM

Nerealizată. Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost
prezentat Grupului de lucru pentru reglementarea
activității de întreprinzător pentru examinare și
avizare (scrisoarea nr.08/114 din 19.01.2018).

DMDM

Nerealizată. Proiectul a fost remis către Guvern
pentru aprobare (scrisoarea nr. 01-7/252 din
15.12.2017).

DMDM,
AMDM

Realizată. A fost elaborat şi aprobat Regulamentul
de verificare periodică a dispozitivelor medicale puse
în funcțiune și aflate în utilizare (Hotărîrea
Guvernului nr. 966 din 14 noiembrie 2017)

DMDM,
AMDM

Nerealizată A fost elaborat proiectul de ordin pentru
înregistrarea dispozitivelor medicale care nu dețin
marcajul CE și care va fi remis către Ministerul
Justiției pentru avizare finală, ulterior cu publicarea
în monitorul oficial al RM. A fost aprobat Ordinul
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.
212 din 15 februarie 2018 cu privire la reglementarea
înregistrării dispozitivelor medicale care nu dețin
marcajul CE.
Realizată. A fost aprobat Regulamentul cu privire la
sistemul de vigilență a dispozitivelor medicale
(ordinul nr.820 din 27.10.2017).
Nerealizată. Proiectul a fost avizat de autoritățile
interesate, urmează a fi prezentat CAL pentru aviz.

Regulament aprobat

Trimestrul
II

DMDM,
AMDM

Regulament aprobat

Trimestrul
III

DMDM,
AMDM
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clinice pentru dispozitivele medicale
Obiectivul nr. 17. Consolidarea bazei tehnico-materiale la noile cerințe de organizare și funcționare a instituțiilor medicale
17.1. Darea în exploatare a obiectivului Act de primireTrimestrul I DCP
Nerealizată. Sunt dificultăți cu furnizorul de servicii
”Reconstrucția clădirilor Spitalului de predare semnat
de construcţie.
boli tuberculoase s. Vorniceni, r.
Strășeni”
17.2. Dotarea clădirilor Spitalului de Cuantumul resurselor Trimestrul
Nerealizată. Sunt dificultăți cu furnizorul de servicii
boli tuberculoase s. Vorniceni, r. alocate;
II
de construcţie.
DCP,
DBFA
Strășeni
cu
utilaj
medical
și Clădiri dotate
gospodăresc
conform standardelor
17.3. Asigurarea procesului de recepție 10 acte de recepție
Trimestrial
Realizată parțial. Recepțiile finale vor fi acceptate
finală a Centrelor de Sănătate din finală semnate
DCP
după înlăturarea de către antreprenori a tuturor
mediul rural, construite
obiecțiilor înaintate acestora de minister.
17.4. Efectuarea lucrărilor de renovare a Clădire renovată
Trimestrul
DCP
Realizată parțial. Lucrările de renovare au început
clădirii Ministerului Sănătății (aripa (aripa dreaptă)
III
în anul 2017 (lucrările de proiectare), restul lucrărilor
dreaptă)
for fi efectuate în primul semestru al anului 2018.
Munca, migraţia de muncă şi politici salariale
Obiectivul nr. l8. Reformarea sistemului de ocupare a forţei de muncă
18.1.Promovarea noii Legi privind
Proiect aprobat
Trimestrul
Direcţia
Realizată parțial. Proiectul de Lege privind
susţinerea ocupării forţei de muncă
III
politici
susţinerea ocupării forţei de muncă a fost elaborat și
ocupaţionale
la moment este supus Analizei Impactului de
Reglementare, ulterior va fi transmis Guvernului.
18.2. Reorganizarea ANOFM şi a
ANOFM
Trimestrul
Direcţia
susținerea
structurilor ei teritoriale
reorganizat
II
politici
ocupaţionale
Obiectivul nr. 19. Îmbunătăţirea monitorizării şi prognozării pe piaţa forţei de muncă şi consolidarea legăturii între piaţa muncii şi sistemul de
formare profesională
19.1. Revizuirea modului de planificare
Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Acțiune suspendată. Responsabilitatea pentru
a pregătirii cadrelor de specialitate pe
promovat spre
II
politici
realizarea acțiunii respective a fost transmisă
meserii, specialităţi şi domenii generale
aprobare
ocupaţionale
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
de studii, în instituţiile de învăţământ
profesional tehnic şi superior pentru
anul de studii 2017-2018
19.2.Promovarea legii cu privire la
Proiect aprobat
Trimestrul I Direcţia
Realizată. Pe 23.11.2017 a intrat în vigoare Legea
Comitetele sectoriale pentru formare
politici
nr. 244 cu privire la Comitetele sectoriale pentru
profesională
ocupaţionale
formarea profesională. Comitetele sectoriale
urmăresc dezvoltarea de parteneriate sociale la
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19.3. Iniţierea creării Observatorului
pieţii forţei de muncă

nivelul ramurilor economiei în domeniul formării
profesionale în scopul sprijinirii învăţământului
profesional tehnic şi formării continue, precum şi
corelării formării profesionale a angajatorilor şi
salariaţilor cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
Realizată. Observatorul Pieței Muncii a fost institui
în cadrul ANOFM din 2 ianuarie 2018 (Ordinul
MSMPS nr. 942 din 6 decembrie 2017).

Instituţie gazdă a
Trimimestru Direcţia
observatorului
l III
politici
identificată, echipa
ocupaţionale
observatorului
constituită, activităţi
de instruire a
echipei iniţiate
Obiectivul nr. 20. Colaborarea internaţională în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale
20.1. Sprijinirea guvernării şi
Evenimente organizate Trimestrele Direcţia
Realizată. În 2017, în cadrul Priorității nr.9, SUERD
implementării priorităţii nr.9
I-IV
politici
”Investiție în oameni şi capacităţi” ministerul a
’’Investiţie în oameni şi capacităţi” a
ocupaţionale
organizat si a participat la mai multe evenimente:
Strategiei Uniunii Europene din
-Atelierul de lucru internațional ”Invatamintul dual si
Regiunea Dunării
alte forme de instruire la locul de munca”, Chișinău;
-Conferința Internaționala a actorilor din domeniul
pieței muncii si educației, cu participarea ţărilor din
regiunea Dunării;
-”Organizarea a celei 13 întruniri ai Comitetului de
Coordonare a Ariei Prioritare nr.9 a SUERD,
coordonata de Republica Moldova;
-S-a participat la Forumul anual al SUERD
Obiectivul nr.21. Promovarea migraţiei temporare legale şi asigurarea drepturilor lucrătorilor migranţiprin semnarea Acordurilor bilaterale
în domeniul migraţiei de muncă
21.1. Adoptarea legii cu privire la
Proiectul de Lege
Trimestrul
Direcţia politici Realizată. Modificările și completările la legislația
modificarea și completarea Legii nr.
adoptat
IV
migraţionale şi privind migrația de muncă au fost adoptate prin
180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire
demografice
Legea nr. 165 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și
la migrația de muncă și Legii nr 200
completarea unor acte legislative.
din 16 iulie 2010 cu privire la
regimul străinilor în Republica
Moldova
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21.2. Negocierea proiectului de
Acord între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Federaţiei
Ruse privind colaborarea în
domeniul migraţiei de muncă

Proiectul de Acord
negociat şi definitivat

Trimestrul
II

Direcţia politici Nerealizată. Dialogul bilateral cu Federația Rusă în
migraţionale şi domeniul migraţiei de muncă a fost inițiat în anul
demografice
2009, ulterior procesul a fost stopat, întrucât s-au
produs modificări în legislația ambelor state.
Începând cu 2016, Partea Rusă și-a arătat
disponibilitatea în vederea reluării dialogului
bilateral, însă procesul a fost stopat la iarăși la
inițiativa Părții Ruse.

21.3. Negocierea şi semnarea
Acordului cadru de parteneriat între
MMPSF şi Oficiul Francez pentru
Imigrare şi Integrare pentru punerea
în aplicare a programului OFI1 de
ajutor pentru reintegrare în
Republica Moldova

Proiectul de Acord
negociat şi semnat

Trimestrele
I

21.4. Monitorizarea implimentării
Acordului între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statului Israel
cu privire la angajarea temporară a
lucrătorilor moldoveni în anumite
sectoare din statul Israel

Monitorizarea Notelor
informative privind
activităţile de angajare
efectuate în baza
prevederilor Acordului

Trimestrele
I-IV

Direcţia politici Realizată. A fost semnată la data de 6 iulie 2016
migraţionale şi Declarația comună privind intenția de a dezvolta
demografice
cooperarea moldo-franceză în acordarea ajutorului
pentru reintegrare a cetățenilor reîntorși în Republica
Moldova. Drept rezultat, a fost negociat Acordul
cadru de parteneriat între Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) și Oficiul
Francez pentru Imigrație și Integrare (OFII) pentru
punerea în aplicare a programului OFII de ajutor
pentru reintegrare în Republica Moldova. Acordul
prevede susținerea la reintegrare a cetățenilor
Republicii Moldova stabiliți în Franța prin:
-ajutor pentru reintegrarea socială (nivel 1);
-ajutor pentru reintegrarea în cîmpul muncii (nivel
2);
-ajutor de reintegrare prin inițierea unei afaceri (nivel
3).
Proiectul Acordului cadru a fost semnat la 02
octombrie 2017.
Direcţia politici Realizată. Se implementează cu succes Acordul
migraţionale şi bilateral moldo-israelian cu privire la angajarea
demografice
temporară a cetățenilor Republicii Moldova în
anumite sectoare din statul Israel. Acordul a fost
semnat la 16 octombrie 2012, a intrat in vigoare la 6
ianuarie 2013. La data de 29.12.2015 Acordul a fost
prelungit pentru o perioadă de 3 ani (valabil pînă la
5.01.2019).
Ofertele Statul Israel sunt pentru 4 domenii: lucrător
în cofraj de lemn, armaturieri, plăcători cu plăci și
tencuitori.
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Conform Acordului și scrisorilor oficiale expediate
de PIBA numărul total al solicitărilor a fost de 6000
persoane.
La moment, conform scrisorii oficiale, s-a solicitat
inițierea celei de-a 12 etape de implementare a
Acordului.
21.5. Elaborarea şi aprobarea
Hotărîre de Guvern
Trimestrul I Direcţia
Realizată parțial. Proiectul a fost remis la avizare
Hotărîrii de Guvern privind iniţierea
aprobată
politici
instituțiilor de resort. Urmare a reformei
negocierilor asupra proiectului de
migraţionale şi administrației publice centrale de specialitate,
Acord între Guvernul Republicii
demografice
precum și în baza avizelor recepționate anterior,
Moldova şi Guvernul Republicii
proiectul a fost reavizat și reexaminat prin prisma
Kazahstan privind colaborarea în
schimbării structurii instituțiilor. Proiectul definitivat
domeniul migraţiei de muncă
urmează a fi transmis MAEIE spre promovare în
luna februarie, 2018.
Obiectivul nr.22. Promovarea şi implementarea programului complex de reintegrare a persoanelor întoarse de peste hotare
22.1. Elaborarea şi promovarea unui
Plan elaborat şi aprobat Trimestrul
Direcţia
Acțiune suspendată. La indicația Prim-ministrului,
nou Plan de Acţiuni pentru anii
IV
politici
Cancelaria de Stat a preluat coordonarea și
2017-2019 privind susţinerea
migraţionale
monitorizarea Planului de acțiuni pentru anii 2017reintegrării cetăţenilor reîntorşi de
şi
2020 privind (re)integrarea cetățenilor moldoveni
peste hotare
demografice
reveniți de peste hotare
Obiectivul nr.23. Reconsiderarea sistemului de salarizare a angajaţilor din sectorul bugetar
23.1. Elaborarea proiectului de lege Proiect de lege elaborat Trimestrele Direcţia
Realizată. Conceptul privind sistemul unitar de
despre noul sistem de salarizare a
II-III
politici
salarizare în sectorul bugetar, aprobat prin Dispoziția
angajaţilor din sectorul bugetar
salariale
Guvernului nr.80-d din 28 iulie 2017. În
conformitate cu prevederile Regulamentului cu
privire la organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.696
din 30 august 2017, competențele vizând elaborarea
și promovarea politicilor în domeniul salarizării în
sectorul bugetar au fost preluate de către Ministerul
Finanțelor, care urmează să elaboreze proiectul de
lege privind sistemul de salarizare unitară în sectorul
bugetar.
Obiectivul nr. 24. Perfecţionarea sistemelor de salarizare în vederea motivării pentru productivitate şi excelenţă profesională
24.1. Elaborarea proiectului de
Proiect de hotărîre
Trimestrul I Direcţia
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 304
hotărîre a Guvernului de modificare
elaborat
politici
din 15 mai 2017 „Cu privire la aprobarea
a unor hotărîri de Guvern (HG nr.
salariale
modificărilor și completărilor ce se operează în
650, 331 şi 710) (în baza legilor
unele hotărîri ale Guvernului”, care prevede:
43

aprobate de Parlament)

24.2. Elaborarea proiectului de
hotărîre a Guvernului de modificare
a Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11
iunie 2002 cu privire la salarizarea
angajaţilor din unităţile cu
autonomie financiară

Proiect de hotărîre
elaborat

Trimestrele
I-II

Direcţia
politici
salariale

1.Ofițerii de urmărire penală detașați la procuraturile
specializate vor beneficia de salariu de bază lunar în
mărime de 2 salarii medii pe economie realizate în
anul precedent.
2. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12.06.2006 s-a
completat cu o nouă normă prin care s-a stabilit ca,
salariile ofițerilor de urmărire penală detașați, cât și
sporurile colaboratorilor Centrului Național
Anticorupție, care depind de salariul mediu pe
economie realizat în anul precedent, se
reexaminează anual, la 1 aprilie, în limita alocațiilor
bugetare pentru anul respectiv.
3. Salariile inspectorilor de integritate și ai
inspectorilor în Inspecția procurorilor se stabilesc în
cuantum multiplu față de salariul mediu pe
economie realizat în anul precedent.
4.Au fost majorate gradele de salarizare ale
funcționarilor publici din Autoritatea Națională de
Integritate și Oficiul Avocatului poporului, cu 1-2
grade.
5.Au fost majorate și gradele de salarizare pentru
funcționarii publici din Serviciul Fiscal de Stat și
Serviciul vamal. Suplimentar, funcționarilor publici
din Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și
Inspecția Financiară li s-a stabilit un spor lunar
pentru eficiență în activitatea desfășurată în mărime
de la 0,8 pînă la 1,5 salarii medii lunare pe
economie.
6.Au fost majorate cu 50% salariile de funcție pentru
personalul de deservire tehnică din Serviciul Fiscal
de Stat și Serviciul Vamal.
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 294
din 11 mai 2017 „Cu privire la modificarea și
completarea Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie
2002”, prin care au fost perfecționate normele
salariale, care vor contribui la diminuarea plăților
salariale neformale și sporirea protecției sociale ale
salariaților din sectorul real al economiei.
Completarea HG nr.743 din 11 iunie 2002 cu pct. 21
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24.3. Elaborarea proiectului de lege
privind modificarea Legii nr. 355XVI din 23 decembrie 2005 cu
privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar

Proiect de lege elaborat

Trimestrul
II

Direcţia
politici
salariale

permite, ca în baza cuantumului minim garantat al
salariului în sectorul real, salariile de funcție
(salariile tarifare) să fie diferențiate în raport cu
calificarea, gradul de pregătire profesională și de
competență a salariatului, precum și cu gradul de
răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările
executate și complexitatea lor. Astfel, s-a stabilit ca
diferențierea salariilor pe categorii de angajați, de la
muncitori necalificați până la personal de conducere,
să fie nu mai mică decât 1 la 2. În cuantumul minim
garantat al salariului din sectorul real nu se includ
salariul suplimentar (sporurile, suplimentele,
adaosurile și premiile curente) și alte plăți de
stimulare sau compensare.
Noua redacție a punctului 3 din hotărîre asigură ca
salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de
salarizare) în sectorul real să fie stabilit prin
negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel
puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim
garantat al salariului în sectorul real, iar la nivel de
unitate din ramurile respective – în mărime care să
nu fie mai mică decât cuantumul stabilit la nivel de
ramură.
Realizată. Aprobată Legea nr. 192 din 21 iulie 2017
privind modificarea Legii nr. 355-XVI din 23
decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar. Conform pct.2 din Note la anexa
nr.11 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005,
este stabilit modul de reexaminare anuală, de la 1
septembrie, a salariilor cadrelor didactice pe măsura
creșterii procentuale a salariului mediu prognozat pe
economia națională pentru anul gestionar față de
salariul mediu al cadrelor didactice din învățămînt
real atins în trimestrul IV al anului precedent.
Astfel, salariile lunare ale cadrelor didactice, stabilite
în anexa nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23
decembrie 2005, de la 1 septembrie 2017 au fost
majorate cu 11,3%, începînd cu 01 septembrie 2017.
Totodată, a fost stabilit indicele de prioritate
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intersectorială de 1,20 și pentru șefii serviciilor de
asistență socială comunitară.
24.4. Revizuirea cuantumului minim
Proiect de hotărîre
Trimestru
Direcţia
Realizată. Începând cu 1 mai 2017, cuantumul
garantat al salariului în sectorul real
elaborat
lII
politici
minim garantat al salariului în sectorul real a fost
în funcţie de dinamica indicelui
salariale
stabilit în mărime de 2380 lei pe lună sau 14,09 lei
preţurilor de consum şi creşterea
pe oră, înregistrînd o creștere de 13,3% față de anul
productivităţii muncii
precedent (2100 lei), aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 242 din 26 aprilie 2017 „Cu privire la
modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.
165 din 9 martie 2010”. Conform Legii salarizării
nr.847-XV din 14.02.2002, cuantumul minim
garantat al salariului în sectorul real se reexaminează
anual de Guvern, în funcție de creșterea sumară
anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de
creștere a productivității muncii la nivel național.
Obiectivul nr. 25. Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul muncii pentru asigurarea unui echilibru între drepturile şi interesele
angajatorilor si salariaţilor
25.1. Iniţierea elaborării unor acte Numărul proiectelor de Trimestrele
Direcţia
Realizată. În 2017 au fost elaborate și aprobate 3
legislative/normative în vederea acte
I-IV
raporturi de
legi, prin care prevederile Codului muncii au fost
perfecţionării legislaţiei muncii în normative/legislative
muncă şi
ajustate la cerințele moderne ale economiei de piață
vigoare
iniţiate
parteneriat
de reglementare a relațiile de pe piața muncii, și
social
anume: Legea nr. 155 din 20.07. 2017 (modificarea
prevederilor Codului Muncii în scopul transpunerii
directivelor UE); Legea nr.157 din 20.07.2017
(modificarea Codului Muncii); Legea nr.188 din
21.09.2017 (modificarea Codului muncii).
25.2. Elaborarea, coordonarea cu
Proiectul de Lege
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Proiect de lege de modificare a Legii nr.
autorităţile interesate şi partenerii
definitivat şi prezentat IV
raporturi de
245/2006 privind organizarea și funcționarea
sociali şi prezentarea Guvernului
Guvernului
muncă şi
Comisiei Naționale pentru consultări și negocieri
pentru examinare şi aprobare a
parteneriat
colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri
proiectului de Lege pentru
social
colective la nivel de ramură și la nivel teritorial, a
modificarea şi completarea unor acte
fost elaborat și prezentat Guvernului spre examinare
legislative (a Codului muncii şi a
(scrisoarea. nr. 02/1744 din 13.12.2017).
Legii privind organizarea şi
funcţionarea Comisiei naţionale
pentru consultări şi negocieri
colective, a comisiilor pentru
consultări şi negocieri colective la
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nivel de ramură şi la nivel teritorial
nr.245-XVI din 21 iulie 2006), care
are drept scop perfecţionarea
sistemului actual de parteneriat
social
25.3. Elaborarea, coordonarea cu
Proiectul de Lege
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Proiectul de lege pentru modificarea și
autorităţile interesate şi partenerii
definitivat şi prezentat IV
raporturi
de completarea Codului muncii, elaborat în scopul
sociali şi prezentarea Guvernului
Guvernului
muncă
şi transpunerii Directivei 98/59/CE, a fost elaborat și
pentru examinare şi aprobare a
parteneriat
prezentat Guvernului spre examinare la 04.12.2017
proiectului de Lege pentru
social
(scrisoarea nr. 02/1684).
modificarea şi completarea Codului
muncii al Republicii Moldova, care
are drept scop transpunerea
Directivei 98/59/CE a Consiliului
din 20 iulie 1998 privind apropierea
legislaţiilor statelor membre cu
privire la concedierile colective
Obiectivul nr.26. Promovarea parteneriatului social în domeniul muncii si cel social-economic
26.1. Realizarea consultărilor
Numărul şedinţelor de Trimestrele
Direcţia
Realizată. În anul 2017 au fost desfășurate 15
tripartite între partenerii sociali în
lucru organizate în
I-IV
raporturi de
ședințe de lucru cu participarea partenerilor sociali.
problemele ce ţin de domeniul
vederea discutării
muncă şi
muncii şi în problemele socialproblemelor ce ţin de
parteneriat
economice de interes naţional
domeniul muncii şi
social
problemelor socialeconomice de interes
naţional
26.2. Coordonarea cu Confederaţia
Numărul proiectelor de Trimestrele
Direcţia
Realizată. 5 proiecte de acte normative au fost
Naţională a Sindicatelor din
acte normative
I-IV
raporturi de
consultate cu partenerii sociali.
Moldova şi Confederaţia Naţională a
coordonate
muncă şi
1. Legea nr. 155 din 20.07. 2017 (modificarea și
Patronatului din Republica Moldova
parteneriat
completarea Codului Muncii în scopul transpunerii
a tuturor proiectelor de acte
social
directivelor UE );
normative în domeniul raporturilor
2. Legea nr.157 din 20.07.2017 (modificarea și
de muncă
completarea Codului Muncii);
3. Legea nr.188 din 21.09.2017 (modificarea și
completarea Codului Muncii);
4.proiectul de lege pentru modificarea și completarea
Codului muncii, care are drept scop transpunerea
Directivei 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998
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privind apropierea legislațiilor statelor membre cu
privire la concedierile colective;
5. proiectul de lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.245/2006 privind organizarea și
funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și
negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și
negocieri colective la nivel de ramură și la nivel
teritorial.
Obiectivul nr. 27. Armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la cea comunitară şi asigurarea promovării
politicilor în domeniu
27.1. Elaborarea şi promovarea spre
Proiect definitivat şi
Trimestrele
Serviciul
Realizată parțial. Proiectul este la etapa de avizare
aprobare a proiectului Hotărîrii
prezentat Guvernului
III-IV
securitate si
cu instituțiile responsabile (scrisoarea nr. 02/1962
Guvernului privind cerinţele minime
sănătate în
din 05.12. 2017).
de securitate şi sănătate în muncă
muncă
pentru protecţia lucrătorilor
împotriva riscurilor pentru sănătatea
lor, care rezultă sau pot să pot rezulta
din expunerea la cîmpurile
electromagnetice. (Transpunerea
directivei 2013/35/UE a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 26 iunie 2013)
27.2. Elaborarea şi definitivarea
Proiect definitivat şi
Trimestrele
Serviciul
Acțiunea a fost suspendată la recomandarea
Programului naţional în domeniul
prezentat Guvernului
II-III
securitate şi
experților OIM pentru elaborarea Profilului Național
securităţii şi sănătăţii în muncă pe
sănătate în
de securitate și sănătate în muncă.
anii 2017-2021
muncă
Asigurări sociale
Obiectivul nr. 28. Asigurarea stabilităţii, durabilităţii şi transparenţei sistemului public de asigurări sociale
28.1. Elaborarea şi aprobarea
Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Aprobată Legea nr. 113 din 22.06.2017
proiectului de Lege pentru
aprobat.
III
politici de
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi
modificarea şi completarea Legii
asigurări
nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
bugetului asigurărilor sociale de stat
sociale
pe anul 2017 nr. 286/2016.
pe anul 2017
A fost introdusă o nouă categorie de plătitori de
contribuţii de asigurări sociale la bugetul asigurărilor
sociale de stat – „persoane fizice care desfăşoară
activităţi independente în domeniul comerţului cu
amănuntul”. Aceste persoane vor achita contribuţii
de asigurări sociale de stat obligatorii în mărimea
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unei taxe fixe, ce acordă dreptul la pensie minimă şi
ajutor de deces.
Au fost precizate veniturilr și cheltuielilr bugetului
asigurărilor sociale de stat pe parcursul anului 2017,
contingentul de beneficiari și mărimea medie a
prestațiilor, precum și armonizarea indicatorilor
bugetului asigurărilor sociale de stat precizați cu
indicii incluși în legea pentru modificarea Legii
bugetului de stat pe anul 2017, legea nr. 218 din
20.10.2017 pentru modificarea Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr.
286/2016.
28.2 Elaborarea şi aprobarea
Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Aprobată Legea nr. 281 din 15.12.2017
proiectului Legii bugetului
aprobat.
IV
politici de
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018,
asigurărilor sociale de stat pe anul
asigurări
elaborată conform prevederilor Legii nr. 489/1999
2018
sociale
privind sistemul public de asigurări sociale, Legii nr.
181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale, altor acte legislative și normative, ce
țin de domeniul protecției sociale de stat, în baza
Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020),
aprobat prin Hotărîrea Guvernului 609 din
28.07.2017, precum și a măsurilor noi de politici
propuse în perioada elaborării proiectului de lege.
Obiectivul nr. 29. Crearea şi consolidarea mecanismului de stabilire a prestaţiilor de asigurări sociale în baza contribuţiilor de asigurări sociale
29.1. Elaborarea şi coordonarea Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Aprobată Legea nr.140 din 13.07.2017
proiectului
de
lege
pentru coordonat
III
politici de
pentru modificarea şi completarea articolului 16 din
modificarea Legii nr. 289 din
asigurări
Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru
22.07.2004 privind indemnizaţiile
sociale
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de
pentru incapacitate temporară de
asigurări sociale. Legea a fost elaborată în vederea
muncă şi alte prestaţii de asigurări
executării Hotărîrii Curții Constituționale nr. 6 din
sociale
9.02.2017 și prevede acordarea indemnizației de
maternitate soției, aflate la întreținerea soțului
asigurat, daca la data acordării concediului de
maternitate nu este angajată în câmpul muncii și nu
realizează venit asigurat. Norma menționată
stabilește un raport rezonabil de proporționalitate și
echitate între toate categoriile beneficiare de
indemnizație de maternitate.
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29.2. Elaborarea şi aprobarea
proiectului Hotărîrii de Guvern cu
privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele
Hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea
Guvernului nr. 1245 din15.11.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la condiţiile de stabilire,
modul de calcul şi de plată a
indemnizaţiei paternale, Hotărîrea
Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002
cu privire la indemnizaţiile adresate
familiilor cu copii , Hotărîrea
Guvernului nr. 108 din 03.02.2005
privind aprobarea Regulamentului cu
privire la condiţiile de stabilire,
modul de calcul şi de plată a
indemnizaţiilor pentru incapacitate
temporară de muncă)
29.3 Elaborareaşi aprobarea
proiectului Hotărîrii de Guvern
pentru aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3
mai 2000 cu privire la crearea
Registrului de stat al evidenţei
individuale în sistemul public dc
asigurări sociale

Proiect elaborat şi
aprobat

Trimestrul
II

Proiect elaborat şi
aprobat

Trimestrul
III

Direcţia
politici de
asigurări
sociale

Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 632
din 14.08.2017 cu privire la aprobarea modificărilor
și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale
Guvernului, care a fost elaborată în vederea aducerii
în concordanță cu prevederile Legii nr. 289/2004 și
executării Hotărîrii Curții Constituționale nr. 6 din
9.02.2017 și prevede acordarea indemnizației de
maternitate soției, aflate la întreținerea soțului
asigurat, dacă la data acordării concediului de
maternitate nu este angajată în câmpul muncii și nu a
contribuit la sistemul public de asigurări sociale sau
a contribuit parțial în cadrul acestuia. Totodată,
hotărîrea prevede posibilitatea de a solicita
indemnizațiile paternale și prin intermediul
serviciului e-Cerere prin portalul guvernamental al
serviciilor electronice www.servicii.gov.md sau
pagina-web a Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Direcţia
politici de
asigurări
sociale

Realizată partial. A fost elaborat proiectul Hotărârii
de Guvern pentru aprobarea modificărilor și
completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 418 din 3 mai 2000 şi expediat spre avizare
ministerelor și instituțiilor interesate (scrisoarea nr.
05/456 din 27.03.2017). Proiectul a fost elaborat în
vederea executării Hotărîrii Curții de Conturi nr. 11
din 19.05.2016 și întru asigurarea gestionării
eficiente al Registrului prin sistematizarea acumulării
datelor persoanelor asigurate în Registrul de stat. În
baza obiecțiilor și propunerilor înaintate, MSMPS
urmează să elaboreze un nou proiect de Hotărîre de
Guvern.
Obiectivul nr. 30. Continuarea procesului de unificare a condiţiilor de pensionare pentru toate categoriile de persoane
30.1. Elaborarea proiectului de lege Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Aprobată Legea nr. 72 din 13.04.2017
pentru modificarea şi completarea coordonat
IV
politici de
pentru completarea articolului 23 din Legea
Legii nr. 1544- XII din 23 iunie 1993
asigurări
asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din
asigurării cu pensii a militarilor şi a
sociale
corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor
persoanelor din corpul de comandă
interne nr. 1544/1993 prin care mărimea minimă a
şi din trupele organelor afacerilor
pensiei de dizabilitate se stabileşte în următoarele
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cuantumuri: pentru persoanele încadrate într-un grad
de dizabilitate severă, în urma participării la acțiunile
de luptă din Afghanistan și în urma acțiunilor de
luptă pentru apărarea integrității teritoriale și
independenței Republicii Moldova din rândurile
militarilor în termen - 3500 lei, încadrate într-un grad
de dizabilitate accentuată – 2500 lei și încadrate întrun grad de dizabilitate medie – 1500 lei.
Obiectivul nr. 31. Efectuarea schimbărilor parametrice în sistemul de pensionare în vederea eficientizării formulelor de calcul şi indexare a
pensiilor
31.1. Elaborarea şi aprobarea
Proiect elaborat şi
Trimestrul I
Direcţia
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 154
proiectului Hotărîrii de Guvern cu
aprobat
politici de
din 15.03.2017 cu privire la indexarea prestaţiilor de
privire la indexarea prestaţiilor de
asigurări
asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat,
asigurări sociale şi a unor prestaţii
sociale
care prevede indexarea pensiilor în baza creşterii
sociale
anuale a indicelui prețurilor de consum pentru anul
precedent. La 1 aprilie 2017 prestaţiile de asigurări
sociale şi unele prestaţii sociale de stat au fost
indexate cu coeficientul indexării de 6,8%.
31.2. Elaborarea şi aprobarea
Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Aprobată Legea nr. 125 din 30.06.2017
proiectului de lege pentru
coordonat
III
politici de
pentru modificarea Legii nr. 1591/2002 privind
modificarea Legii nr. 1591 din
asigurări
protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de
26.12.2002 privind protecţia socială
sociale
pensii şi a unor categorii de populaţie, care prevede
suplimentară a unor beneficiari de
sporirea gradului de protecţie socială a beneficiarilor
pensii şi a unor categorii de
de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări
populaţie
sociale, ce au activat până la atingerea vârstei de
pensionare sau activează în continuare în instituţiile
de învăţământ din partea stângă a Nistrului şi oraşul
Bender, subordonate Ministerului Educaţiei al
Republicii Moldova şi nu beneficiază de pensii
stabilite de administraţia de la Tiraspol, precum şi a
femeilor cu vârsta cuprinsă între 55 şi 57 de ani şi
bărbaţilor cu vârsta cuprinsă între 60 şi 62 de ani,
angajaţi în instituţiile de învăţământ din partea stângă
a Nistrului şi oraşul Bender, subordonate
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi nu
beneficiază de pensii stabilite de administraţia de la
Tiraspol.
31.3. Elaborarea şi aprobarea
Proiect elaborat şi
Trimestrul I
Direcţia
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 287
interne
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proiectului Hotărîrii de Guvern cu
privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele
hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea
Guvernului nr. 929 din 15.08.2006
pentru aprobarea Regulamentului
privind modul de plată a pensiilor
stabilite în sistemul public de
asigurări sociale de stat şi alocaţiilor
sociale de stat, Hotărîrea Guvernului
nr. 412 din 22.04.2004 despre
aprobarea unor acte normative ce ţin
de stabilirea şi plata pensiilor
funcţionarilor publici)
31.4. Elaborarea şi aprobarea
proiectului Hotărîrii de Guvern
privind aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de calculare a
pensiilor de asigurări sociale de stat

aprobat

Proiect elaborat şi
aprobat

Trimestrul.
I

politici de
asigurări
sociale

din 04.05.2017 cu privire la modificarea,
completarea și abrogarea unor hotărîri ale
Guvernului, în scopul aducerii în concordanță a
actelor normative ale Guvernului cu prevederile
Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii,
Hotărîrea Curții Constituționale nr. 19 din
19.07.2016 și Hotărîrea Curții de Conturi nr. 11 din
19.05.2016 cu privire la Raportul auditului
Raportului Guvernului privind executarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. Astfel,
pensiile stabilite și neâncasate la timp se vor achita
retroactiv din data suspendării, indiferent de perioada
pentru care nu au fost încasate.

Direcţia
politici de
asigurări
sociale

Realizată. A fost aprobat Regulamentul privind
modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de
confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea
pensiilor, Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 21 martie
2017”, care prevede instituirea unui mecanism
complex privind modalitatea de calculare a pensiilor
în vederea implementării prevederilor legii nr.
156/1998 privind sistemul public de pensii, introduse
și modificate prin Legea nr. 290/2016.

Obiectivul nr. 32. Implementarea certificatelor electronice de concediu medical
32.1. Elaborarea studiului de
Studiu elaborat
Trimestrul
Direcţia
implementare a certificatelor
IV
politici
electronice de concediu medical
asigurări
sociale

Realizată parțial. A fost instituit grupul de lucru
de responsabil de implementarea certificatelor
electronice de concediu medical (ordinul
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
nr. 769 d din 29.12.2017).
Obiectivul nr.33. Asigurarea drepturilor de securitate socială pentru lucrătorii migranţi în baza acordurilor bilaterale semnate de Republica
Moldova
33.1. Elaborarea şi coordonarea
Proiecte elaborate
Trimestrele Direcţia
Realizată. Federația Rusă:
proiectelor de acorduri/aranjamente
I-IV
politici de
MMPSF a expediat spre coordonare Biroului politici
administrative cu Republica Letonia,
asigurări
de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat proiectul
Republica Belarus, Federaţia Rusă
sociale
Acordului între Federația Rusă și Republica
Moldova privind colaborarea în domeniul asigurării
cu pensii, recepționat de la autoritățile competente
din Federația Rusă (scrisoarea nr. 05/1169 din
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33.2. Negocierea proiectelor de
acorduri /aranjamente administrative
cu RF Germania, Republica Letonia,
Republica Turcia, Republica Belarus

Negocieri purtate

Trimestrele
I-IV

Direcţia
politici de
asigurări
sociale

04.08.2017).
Republica Letonia:
MMPSF a expediat spre examinare și avizare
instituțiilor interesate materialele necesare pentru
inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului
dintre Republica Moldova și Republica Letonia în
domeniul securității sociale și acordarea
împuternicirilor pentru negocierea acestuia
(scrisoarea nr. 05/357 din 09.03.2017).
La fel, autoritatea a expediat spre examinare și
avizare instituțiilor interesate setul de materiale
necesare pentru inițierea negocierilor asupra
proiectului Acordului dintre Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Bunăstării
al Republicii Letonia pentru implementarea
Acordului dintre Republica Moldova și Republica
Letonia în domeniul securității sociale și acordarea
împuternicirilor pentru negocierea acestuia
(scrisoarea nr. 05/390 din 14.03.32017).
Republica Belarus:
MSMPS a expediat Ministerului Afacerilor Externe
și Integrării Europene setul de materiale pentru
inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului
dintre Republica Moldova și Republica Belarus în
domeniul securității sociale (scrisoarea nr. 05/1764
din 20.12.2017).
Realizată.
Republica Federală Germania:
- În perioada 22-24 mai 2017, la Wurzburg s-au
desfășurat negocierile pe marginea proiectului
Înțelegerii administrative pentru aplicarea Acordului
între Republica Moldova și Republica Federală
Germania privind securitatea socială, inițiate în baza
Hotărîrii Guvernului nr. 323 din 24 mai 2017.
- În perioada 23-27 octombrie 2017, la Bonn s-au
desfășurat negocierile pe marginea proiectului
Înțelegerii administrative a organismelor de legătură
pentru asigurarea de accident de muncă și boli
profesionale pentru aplicarea Acordului dintre
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33.3.Îndeplinirea procedurilor

Proceduri interne

Trimestrele

Direcţia

Republica Moldova și Republica Federală Germania
privind securitatea socială, semnat la Chișinău la 12
ianuarie 2017.
- La 26 octombrie, 2017, la Sankt Augustin au fost
semnate două înţelegeri administrative moldogermane și anume: Înţelegerea administrativă a
organismelor de legătură pentru asigurarea de
accidente de muncă şi boli profesionale pentru
aplicarea Acordului dintre Republica Moldova şi
Republica Federală Germania privind securitatea
socială, semnat la Chişinău la 12 ianuarie 2017 și
Înţelegerea administrativă pentru aplicarea Acordului
dintre Republica Moldova şi Republica Federală
Germania privind securitatea socială, semnat la
Chișinău la 12 ianuarie 2017.
Republica Turcia:
- În perioada 18-19 iunie 2017, la Chișinău au fost
finalizate negocierile pe marginea proiectului
Acordului
și
proiectului
Aranjamentului
Administrativ în domeniul securității sociale între
Republica Moldova și Republica Turcia.
Republica Letonia:
- În perioada 6-9 iunie 2017, la Riga s-a desfășurat o
nouă rundă de negocieri pe marginea proiectului
Acordului între Republica Moldova și Republica
Letonia în domeniul securității sociale și proiectului
Acordului de implementare, inițiate în temeiul
Decretului Președintelui nr. 214-VIII din 08.06.2017.
Republica Belarus:
- În perioada 14-15 iunie 2017, la Chișinău au avut
loc consultările preliminare moldo-belaruse în
domeniul securității sociale, în cadrul cărora părțile
au convenit conceptual asupra principiilor și
prevederilor proiectului Acordului între Republica
Moldova și Republica Belarus în domeniul asigurării
cu pensii. Proiectul Acordului a fost coordonat cu
instituțiile naționale de resort (scrisoarea nr. 05/515
din 05.04.2017).
Realizată.
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interne aferente semnării acordului şi
aranjamentului administrativ cu RF
Germania, Republica Turcia

aferente îndeplinite

I-IV

politici de
asigurări
sociale

33.4. Definitivarea procedurilor
interne aferente modificării
Acordului în domeniul asigurărilor

Procedurile interne
definitivate

Trimestrul
III

Direcţia
politici de
asigurări

Republica Federală Germania:
- În temeiul Decretului Președintelui nr. 33-VIII din
12.01.2017, la Chișinău a fost semnat Acordul dintre
Republica Moldova şi Republica Federală Germania
privind securitatea socială.
- Aprobată Legea nr. 206 din 06.10.2017 pentru
ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi
Republica Federală Germania privind securitatea
socială.
- Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 836 din
18.10.2017 cu privire la aprobarea semnării
Înţelegerii administrative a organismelor de legătură
pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli
profesionale pentru aplicarea Acordului dintre
Republica Moldova şi Republica Federală Germania
privind securitatea socială, semnat la Chişinău la 12
ianuarie 2017.
- Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 835 din
18.10.2017 cu privire la aprobarea semnării
Înţelegerii administrative pentru aplicarea Acordului
dintre Republica Moldova şi Republica Federală
Germania privind securitatea socială, semnat la
Chișinău la 12 ianuarie 2017.
Republica Turcia:
- În temeiul Decretului Președintelui nr. 157-VIII din
05.05.2017 a fost semnat Acordul privind securitatea
socială dintre Republica Moldova şi Republica
Turcia
- Aprobată Legea nr. 220 din 27.10.2017 pentru
ratificarea Acordului în domeniul securității sociale
dintre Republica Moldova și Republica Turcia.
- Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 283 din
03.05.2017 cu privire la aprobarea semnării
Aranjamentului administrativ pentru implementarea
Acordului în domeniul securității sociale dintre
Republica Moldova şi Republica Turcia.
Realizată parțial. MSMPS a expediat spre
examinare și avizare instituțiilor de resort setul de
materiale necesare pentru inițierea negocierilor
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sociale între Republica Moldova şi
Republica Estonia şi Aranjamentului
administrativ

33.5. Definitivarea proiectului
Regulamentului pentru aplicarea
acordurilor bilaterale în domeniul
asigurărilor sociale încheiate de
Republica Moldova

sociale

Proiectul
Regulamentului
coordonat

Trimestrul
IV

Direcţia
politici de
asigurări
sociale

asupra proiectului Protocolului de modificare a
Aranjamentului pentru aplicarea Acordului în
domeniul asigurărilor sociale dintre Republica
Moldova și Republica Estonia, semnat la Tallinn la
19 octombrie 2011 (scrisoarea nr. 16/58 din
12.01.2018).
Nerealizată. Pentru aplicarea Acordurilor bilaterale
în domeniul asigurărilor sociale încheiate cu
Republica Moldova se elaborează și aprobă
Aranjamente administrative.
Menționăm că, Aranjamentul Administrativ
stabileşte instituțiile competente și organismele de
legătură ale statelor contractante, modalitatea de
colaborare a acestora și comunicarea dintre
instituțiile competente ale statelor contractante, în
vederea schimbului de documente și informații.
Reieșind din cele expuse supra, nu considerăm
relevant/oportun definitivarea proiectului
Regulamentului pentru aplicarea acordurilor
bilaterale în domeniul asigurărilor sociale încheiate
de Republica Moldova.

Asistenta socială
Obiectivul nr.34. Asigurarea accesului la servicii sociale de calitate prin perfecţionarea cadrului normativ care reglementează modul de
organizare si funcţionare a serviciilor sociale
34.1.
Promovarea
proiectului Proiect prezentat
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 144
hotărîrii
Guvernului
pentru Guvernului spre
III
politici de
din 13.02.2018 pentru aprobarea Regulamentuluiaprobarea Regulamentului – cadru aprobare
asistenţă
cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
de organizare şi funcţionare a
socială
adăpost de noapte pentru persoanele fără adăpost şi a
Serviciului social integrat pentru
Standardelor minime de calitate. Actul normativ
persoanele
fără
adăpost
și
stabilește serviciile și modalitatea suportului oferit
Standardelor minime de calitate.
persoanelor fără adăpost pentru depășirea situației de
dificultate prin prisma abordării necesităților
individuale și crearea premiselor necesare pentru
integrarea acestora în societate.
34.2. Elaborarea proiectului hotărîrii Proiect prezentat
Trimestrul
Direcţia
Realizată Aprobată Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
Guvernului
pentru
aprobarea Guvernului spre
III
politici de
privire la modificarea şi completarea unor acte
proiectului
de
lege
pentru aprobare
asistenţă
legislative, ce prevede reglementarea exhaustivă a
modificarea și completarea unor acte
socială
programelor cu destinație specială, precum și
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legislative.
34.3. Elaborarea proiectului hotărîrii Proiect
elaborat
și Trimestrul
Guvernului
pentru
aprobarea prezentat spre avizare
III
proiectului legii pentru modificarea
și completarea Legii 81-XV din
28.02.2003 privind cantinele de
ajutor social.
34.4. Elaborarea proiectului hotărîrii Proiect elaborat
Trimestrul
Guvernului pentru modificarea și
IV
completarea Hotărîrii Guvernului nr.
372 din 6 mai 2010 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul
de evidenţă şi distribuire a biletelor
de reabilitare/recuperare acordate
persoanelor în vârstă şi celor cu
dizabilități.

Direcţia
politici de
asistenţă
socială

susținerea autorităților publice locale în contextul
finanțării pachetului minim de servicii sociale.
Realizată Aprobată Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
privire la modificarea şi completarea unor acte
legislative.

Direcţia
politici de
asistenţă
socială

Realizată. Proiectul a fost transmis Guvernului
pentru examinare și aprobare (scrisoarea nr. 06/1808
din 29 decembrie 2017). Proiectul prevede:
- eficientizarea mecanismului de asigurare,
distribuire
și
eliberare
a
biletelor
de
reabilitare/recuperare a persoanelor în vârstă și celor
cu dizabilități, precum și asigurării drepturilor
cetățenilor la reabilitare/recuperare o dată la trei ani;asigurarea etapei de tranziție în contextul asigurării
dreptului cetățenilor la reabilitare/ recuperare;
- sporirea calității serviciilor prestate beneficiarilor
de bilet de reabilitare/recuperare în contextul
reglementării biletului de tip ”Însoțitor”.
Obiectivul nr.35. Consolidarea programelor de ajutor social pentru creşterea nivelului de protecţie a familiilor şi crearea mecanismelor de
activare socială
35.1. Elaborarea modificărilor şi
Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Au fost aprobate modificările și
completărilor la Regulamentul cu
prezentat spre avizare
IV
politici
de completările la Regulamentul cu privire la modul de
privire la modul de stabilire şi plată a
asistenţă
stabilire şi plată a ajutorului social, (Hotărîrea
ajutorului social în contextul
socială
Guvernului nr. 967 din 14.11.2017).
reglementării Acordului de
cooperare între familia beneficiară
de ajutor social şi structura teritorială
asistenţă socială, privind
responsabilităţile asumate
35.2. Elaborarea proiectului hotărîrii
Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Adoptată Legea 297 din 21.12.2017
Guvernului pentru aprobarea
prezentat spre avizare
IV
politici de
pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/2008
proiectului legii pentru modificarea
asistenţă
cu privire la ajutorul social, Publicată: 12.01.2018 în
şi completarea Legii nr. 133 din
socială
Monitorul Oficial nr.7-17 art nr.: 62
13.06.2008 privind introducerea
activităţilor de interes comunitar a
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beneficiarilor de ajutor social
35.3. Elaborarea proiectului hotărîrii Proiect
elaborat
și Trimestrul I Direcţia
Realizată Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 153 din
Guvernului
privind
aprobarea prezentat spre avizare
politici de
15.03.2017 privind completarea Hotărîrii Guvernului
completărilor ce se operează în
asistenţă
nr. 1167 din 16.10.2008, care prevede perioada și
Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16
socială
modalitatea de indexare a venitului lunar minim
octombrie 2008 (în contextul
garantat.
indexării nivelului venitului lunar
minim garantat).
Obiectivul nr. 36. Operaţionalizarea cadrului legal privind asigurarea drepturilor veteranilor
36.1. Elaborarea proiectului hotărîrii
Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Au fost operate modificări şi completări
Guvernului privind modificarea şi
înaintat în Guvern
II
politici de
la Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27 noiembrie
completarea Hotărîrii Guvernului nr.
asistenţă
2003, Hotărîrea Guvernului nr. 394 din 5 iunie 2017,
1413 din 27 noiembrie 2003 „Cu
socială
care prevăd acordarea alocației nominale de stat
privire la alocaţiile nominale de stat
pentru merite deosebite faţă de stat soției/soțului sau
pentru merite deosebite faţă de stat”
mamei/tatălui persoanelor decorate post-mortem cu
„Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ștefan cel
Mare” în cuantum de 500 lei lunar.
36.2. Promovarea proiectului
Proiect
avizat
şi Trimestrul
Direcţia
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 625
hotărîrii Guvernului pentru
prezentat Guvernului
III
politici de
din 2 august 2017 pentru modificarea și completarea
modificarea şi completarea Hotărîrii
asistenţă
Regulamentului privind condiţiile, modul de
Guvernului nr. 190 din 17.03.2010
socială
asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de
pentru aprobarea Regulamentului
tratament sanatorial acordate veteranilor, prin care
privind condiţiile, modul de
sunt stabilite structurile responsabile de asigurarea
asigurare, evidenţă şi distribuire a
dreptului veteranilor cu bilete de tratament
biletelor de tratament sanatorial
sanatorial, în special a beneficiarilor de pensii sau
acordate veteranilor
alocații sociale de stat ori alocații lunare de stat
conform legislației naționale, în contextul preluării
de către Casa Națională de Asigurări Sociale a
atribuțiilor de plată a pensiilor și prestațiilor sociale
militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract,
persoanelor din corpul de comandă și din trupele
organelor afacerilor interne, sistemului penitenciar,
ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor
securității statului și Centrului Național Anticorupție.
La fel este stabilit dreptul veteranilor, care nu sunt
beneficiari de pensii, cu bilete de tratament
sanatorial.
Obiectivul nr. 37. Dezvoltarea politicilor proactive de susţinere a familiilor cu copii
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37.1. Elaborarea proiectului hotărîrii
Guvernului privind modificarea şi
completarea Regulamentului cu
privire la condiţiile de stabilire şi
plată a indemnizaţiilor pentru copiii
adoptaţi şi cei aflaţi sub
tutelă/curatelă, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.581 din
25.05.2006

Proiect promovat spre Trimestrul I
aprobare

Direcţia
politici de
protecţie a
familiei şi
drepturilor
copilului

37.2. Elaborarea proiectului hotărîrii
Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărîrii Guvernului
nr.1478 din 15.11.2002 cu privire la
indemnizaţiile adresate familiilor cu
copii

Proiect
elaborat
şi Trimestrul I
promovat spre aprobare

Direcţia
politici de
protecţie a
familiei şi
drepturilor
copilului

37.3. Elaborarea propunerilor pentru
revizuirea cadrului normativ în
domeniul adopţiei

Set
de
elaborat

Direcţia
politici de
protecţie a
familiei şi
drepturilor
copilului
Direcţia
politici de
protecţie a

37.4. Elaborarea propunerilor pentru
revizuirea cadrului normativ în
domeniul tutelei/curatelei asupra

propuneri Trimestrul
IV

Set de propuneri
elaborat

Trimestrul
IV

Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 94 din
22.02.2017 pentru modificarea și completarea
Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire și
plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei
aflați sub tutelă/curatelă, care stabilește acordarea
dreptului la indemnizația lunară pentru întreținerea
copilului aflat sub tutelă/curatelă și copiilor rămași
temporar fără ocrotire părintească și acordarea
indemnizației lunare pentru întreținerea copilului
aflat sub tutelă/curatelă până la finalizarea sesiunii de
examene.
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 155
din 15.03.2017 pentru modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002,
care prevede majorarea cuantumului indemnizației
unice la nașterea copilului, mărimea căreia va fi
stabilită în cuantum egal cu valoarea monetară a
coşului minim de bunuri necesare la naşterea
copilului, calculată pentru anul precedent. Astfel,
pentru anul 2017 a fost stabilită în cuantum de 5300
de lei.
De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 315/2016, aceasta prevede majorarea perioadei de
acordare a indemnizației lunare pentru întreținerea
copilului în cazul persoanelor neasigurate până la
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, precum și
includerea unui tip nou de prestație – indemnizația
lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3
ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți
dintr-o singură sarcină.
Realizată. Setul de propuneri a fost elaborat. Până în
trimestrul IV 2018, urmează a fi elaborat și promovat
proiectul de Lege privind modificarea și completarea
unor acte legislative în scopul eficientizării
procedurilor de adopție națională și internațională a
copiilor.
Realizată. Setul de propuneri a fost elaborat. Până în
trimestrul III 2018, urmează a fi elaborat și promovat
proiectul de Lege privind modificarea și completarea
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familiei şi
unor acte legislative cu privire la instituirea
drepturilor
tutelei/curatelei, reprezentării legale și
copilului
responsabilității legale asupra copiilor.
Obiectivul nr. 38. Prevenirea instituţionalizării copiilor prin dezvoltarea serviciilor alternative
38.1. Elaborarea Regulamentului Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Nerealizată. Proiectul se află în proces de
cadru şi standardelor minime de
promovat spre
III
politici de
definitivare.
calitate privind organizarea şi
aprobare
protecţie a
funcţionarea serviciului social
familiei şi
Centrul de zi pentru copii cu vîrsta
drepturilor
de pînă la 3 ani
copilului
38.2. Elaborarea Regulamentului Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.51 din
cadru şi standardelor minime de
promovat spre
II
politici de
17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
calitate privind organizarea şi
aprobare
protecţie a
cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului
funcţionarea serviciului social Casa
familiei şi
social „Casă de copii de tip familial” şi a
de copii de tip familial
drepturilor
Standardelor minime de calitate prin care a fost
copilului
ajustat cadrul normativ din domeniu la prevederile
Liniilor Directoare ONU privind îngrijirea
alternativă a copiilor, facilitării și eficientizării
procesului de acreditare, monitorizare și inspectare a
serviciului dat și cu cadrul normativ și standardele de
organizare și funcționare a serviciului de asistență
parentală pentru copii.
38.3. Elaborarea Regulamentului Proiect elaborat şi
Trimestrul I Direcţia
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 591
cadru şi standardelor minime de
promovat spre
politici de
din 24.07.2017 pentru aprobarea Regulamentuluicalitate privind organizarea şi
aprobare
protecţie a
cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
funcţionarea serviciului social
familiei şi
social Centrul de plasament pentru copiii separați de
Centrul de plasament temporar
drepturilor
părinți şi a Standardelor minime de calitate, ce
pentru copii în situaţie de risc
copilului
consolidează sistemul de servicii sociale spcializate,
centrate pe comunitate și pe necesitățile individuale
ale copilului.
38.4. Elaborarea proiectului de lege
Proiect elaborat şi
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Aprobată Legea nr. 83 din 25.05.2017
pentru modificarea și completarea
promovat spre
III
politici de
pentru modificarea și completarea unor acte
unor acte legislative (în scopul
aprobare
protecţie a
legislative, care asigură o implementare mai eficientă
implementării eficiente a Legii nr.
familiei şi
a Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia
140/2013)
drepturilor
specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a
copilului
copiilor separaţi de părinţi, având ca scop final
sporirea bunăstării copilului aflat în situație de risc și
a copiilor separați de părinți.
copiilor
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Obiectivul nr. 39. Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin racordarea cadrului legislativ-normativ naţional la standardele
europene şi internaţionale
39.1. Elaborarea şi definitivarea
Program elaborat şi Trimestrele Direcţia
Realizată. A fost aprobat Programul național de
Programului Naţional de incluziune
definitivat
I-II
politici
de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități
socială a persoanelor cu dizabilităţi
protecţie
pentru anii 2017-2022, Hotărîrea Guvernului nr. 723
pentru anii 2017-2022 şi a Planului
socială
a din 8 septembrie. 2017
de acţiuni
persoanelor cu
dizabilităţi
39.2. Elaborarea şi definitivarea
Concept şi Plan elaborat Trimestrele Direcţia
Realizată. A fost aprobat Conceptul privind reforma
Conceptului privind reforma
şi definitivat
I-II
politici de
sistemului de determinare a dizabilității din
sistemului de determinare a
protecţie
Republica Moldova și Planul de acțiuni pentru
dizabilităţii din Republica Moldova
socială a
implementarea Conceptului, Dispoziția Primşi a Planului de acţiuni
persoanelor cu ministrului nr. 43 din 04.05.2017.
dizabilităţi
39.3. Elaborarea şi definitivarea
Proiect elaborat şi
Trimestrele Direcţia
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 592
proiectului de hotărîre a Guvernului
definitivat
I-II
politici de
din 24.07.2017 cu privire la aprobarea modificărilor
pentru modificarea şi completarea
protecţie
și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale
unor acte normative, care are drept
socială a
Guvernului (49 de acte normative au fost modificate
scop ajustarea terminologiei din
persoanelor cu și completate).
actele normative la prevederile
dizabilităţi
A fost ajustată terminologia din actele normative la
legislaţiei în vigoare, care a fost
cea internațională.
modificată şi completată prin Legea
nr. 201 din 28.07.2016
39.4. Elaborarea şi definitivarea
Proiect elaborat şi
Trimestrele Direcţia
Realizată parțial. În contextul implementării
proiectului de hotărîre a Guvernului
definitivat
III -IV
politici
de prevederilor Conceptului privind reforma sistemului
pentru modificarea şi completarea
protecţie
de determinare a dizabilității din Republica Moldova
Hotîrărîi Guvernului nr. 65 din 23
socială
a și Planul de acțiuni pentru implementarea
ianuarie 2013 „Cu privire la
persoanelor cu Conceptului, a fost elaborat proiectul hotărîrii
determinarea dizabilităţii şi
dizabilităţi
Guvernului cu privire la determinarea dizabilității,
capacităţii de muncă”
care este în proces de definitivare. Conceptul a fost
aprobat prin Dispoziția Prim-ministrului, nr. 43 din
04.05.2017.
Obiectivul nr.40. Consolidarea capacităţilor angajaţilor instituţiilor publice şi societăţii civile implicate în procesul de incluziune socială a
persoanelor cu dizabilităţi
40.1. Organizarea, participarea, în
Evenimente organizate Trimestrele
Direcţia
Realizată. Direcția politici de protecție a drepturilor
parteneriat şi cu suportul ONG-lor şi
I-IV
politici de
persoanelor cu dizabilități a participat și organizat,
donatorilor din domeniu, la diferite
protecţie
inclusiv cu suportul ONG-lor şi donatorilor din
conferinţe, seminare, trening-uri,
socială a
domeniu, diferite conferinţe, seminare, trening-uri,
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ş.a., în scopul consolidării
capacităţilor angajaţilor instituţiilor
publice implicate în procesul de
incluziune socială a persoanelor cu
dizabilităţi

persoanelor
cu dizabilităţi

ş.a. în scopul consolidării capacităţilor angajaţilor
instituţiilor publice.
- Conferința națională” Programul comunitate
incluzivă Moldova: realizări și perspective”,
organizată de A.O. „Keystone Moldova” la
31.03.2017;
- Conferința națională „Deficiențe și soluții în
asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu
dizabilități aflate în instituțiile rezidențiale”,
organizată de IDOM la 28.06.2017;
- Masa rotundă „Cooperarea dintre ONG-uri și
autoritățile publice în vederea asigurării incluziunii
sociale a persoanelor cu dizabilități”, organizată de
A.O. „Speranță și Sănătate” la 17.05.2017;
- Seminarele de instruire a angajaților instituțiilor
rezidențiale cu tematica „Drepturile persoanelor cu
dizabilități
din
instituțiile
rezidențiale
și
dezinstituționalizarea acestora”, organizate de
IDOM;
 Masa Rotundă de prezentare a Studiului
Sociologic, Incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități;
 Evenimentul public de prezentare a Raportului
privind respectarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului în Republica Moldova;
 Evenimentul de consolidare a dialogului dintre
organizațiile societății civile și autoritățile publice
centrale și locale, responsabile de incluziunea socială
a persoanelor cu dizabilități;
 Lansarea serviciului social Locuință Protejată,
Orhei; s.Zgurița, rl. Drochia;
 Evenimentul de promovare a copiilor și tinerilor
cu dizabilități, Festivalul Național: Dans – 2017;
 Evenimentul de lansare a Dicționarului
limbajului mimico-gestual din Republica Moldova;
 Grupul de lucru privind examinarea solicitărilor
de acordare a unor categorii de facilități privind
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TVA;
 Ateliere de lucru cu privire la elaborarea
proiectului
Programului
Național
de
Dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din
instituțiile rezidențiale;
 Grupul
de
lucru
privind
elaborarea
Mecanismului de creare, rezervare și menținere a
locurilor de muncă pentru angajarea persoanelor cu
dizabilități;
 Seminarul de instruire cu privire la completarea
Declarației de avere ți interese personale;

 Grupul

40.2. Implicarea asociaţiilor obşteşti
care reprezintă interesele persoanelor
cu dizabilităţi în procesul decizional

Nr. asociaţiilor obşteşti
care au participat la
procesul de consultare
a proiectelor de acte
normative şi legislative
elaborate

Trimestrele
I-IV

Direcţia
politici de
protecţie
socială a
persoanelor cu
dizabilităţi

de lucru multisectorial privind
examinarea solicitărilor de plasament în instituțiile
sociale.
Realizată. În procesul de elaborare a politicilor, a
actelor normative și legislative în domeniu, toate
proiectele elaborate sunt consultate cu autoritățile
responsabile și societatea civilă, inclusiv sunt plasate
pe pagina web a Ministerului și pe pagina web a
Guvernului (www.particip.gov.md) pentru a fi
consultate public. Astfel, în procesul de consultare a
proiectelor poate participa fiecare cetățean, inclusiv
persoanele cu dizabilități și societatea civilă.
Direcția politici de protecție a drepturilor
persoanelor cu dizabilități colaborează eficient cu
mai multe asociații obștești, inclusiv: Alianța
Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități (în cadrul
alianței sunt 23 de organizații care activează în
domeniul promovării și respectării drepturilor
persoanelor cu dizabiliăți), Uniunea Organizațiilor
Invalizilor din Republica Moldova, A. O.
”KEYSTONE Moldova”, Asociația Surzilor din
Republica Moldova, Societatea Nevăzătorilor din
Republica Moldova, Societatea Invalizilor din
Republica Moldova, ș.a., în adresa cărora sunt
transmise spre examinare și avizare proiectele de
politici, de acte normative și legislative, care vizează
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40.3. Consemnarea Zilei
Internaţionale a persoanelor cu
dizabilităţi

Evenimente şi măsuri
organizate

Trimestr
ul IV

Direcţia
politici de
protecţie
socială a
persoanelor cu
dizabilităţi

persoanele cu dizabilități.
28 de asociații obștești au participat la consultarea
celor 4 proeicte de acte normative, elaborate în
2017.
Realizată. A fost elaborat și aprobat prin Ordinul
nr. 848 din 14.11.2017 Planul de acțiuni în vederea
consemnării Zilei internaționale a persoanelor cu
dizabilități – 3 decembrie.
În perioada 27.11. – 06.12.2017 au fost organizate
mai multe acțiuni, inclusiv:
- Expoziția cu vânzare a lucrărilor
confecționate de către persoanele cu dizabilități, la
care au participat circa 150 persoane cu
dizabilități,
- Gala ”RemarcAbilitatea – 2017” au fost
premiați/apreciați public angajatorii din Republica
Moldova (5 companii), care s-au remarcat prin
incluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu
dizabilități, și mai nou în acest an în cadrul
evenimentului au fost premiați/apreciați și angajați
din rândul persoanelor cu dizabilități (5 persoane);
- - Deschiderea a 4 Locuințe protejate (Orhei,
Badiceni, Zgurița și Cocieri);
- - Conferința națională privind
implementarea Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități;
- - Acordarea ajutoarelor materiale unice din
FRSSP pentru circa 29.000 persoane cu
dizabilități iar suma totală alocată în acest scop a
constituit , 14 677,60 mii lei.

Asigurarea egalităţii între femei şi barbate
Obiectivul nr.41. Dezvoltarea cadrului de politici pentru asigurarea egalităţii de şanse între femei şi barbate
41.1. Promovarea proiectului
Hotărîre de Guvern
Trimestrul I Direcţia
Realizată. Documentul de politică a fost aprobat
hotărîrii de Guvern cu privire la
promovată spre
politici de
prin Hotărîrea Guvernului nr. 259 din 28.04.2017
aprobarea Strategiei pentru
aprobare
asigurare a
asigurarea egalităţii între femei şi
egalităţii între
bărbaţi în Republica Moldova pe anii
femei şi
2017-2021 şi Planul de acţiuni
bărbaţi
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privind implementarea acesteia
Obiectivul nr.42. Dezvoltarea cadrului de politici pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
42.1.
Promovarea
proiectului Hotărîre de Guvern
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Proiectul a fost prezentat Guvernului
hotărîrii de Guvern cu privire la promovată spre
II
politici de
pentru examinare şi aprobare (scrisoarea nr. 08/1802
aprobarea Strategiei naţionale în aprobare
asigurare a
din 29.12.2017)
domeniul prevenirii şi combaterii
egalităţii între
violenţei faţă de femei şi violenţei în
femei şi
familie pe anii 2017-2022 şi a
bărbaţi
planului de acţiuni pentru anii 20172019
Obiectivul nr.43.Îmbunătăţirea serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru victimele traficului de fiinţe umane
43.1. Promovarea proiectului
Hotărîre de Guvern
Trimestrul I Direcţia
Realizată. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 255
hotărîrii de Guvern cu privire
promovată spre
politici de
din 27.04.2017 cu privire la modificarea și
modificarea şi completarea
aprobare
asigurare a
completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 7
Regulamentului privind procedura
egalităţii între
august 2008, care stabilește următoarele:
de repatriere a copiilor şi adulţilorfemei şi
1. includerea unui nou profil de beneficiari în
victime ale traficului de fiinţe
bărbaţi
procedura de repatriere, și anume- persoana aflată în
umane, traficului ilegal de migranţi,
dificultate.
precum şi a copiilor neînsoţiţi
2. prevederea cheltuielilor suplimentare în procedura
de repatriere.
3. mecanismele de reântoarcere a persoanei aflate în
dificultate.
43.2. Elaborarea şi promovarea Hotărîre de Guvern
Trimimestru Direcţia
Nerealizată. Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire
proiectului Hotărîrii de Guvern cu promovată spre
l Ill
politici de
la acordarea împuternicirilor în vederea negocierii
privire la acordarea de împuterniciri
aprobare
asigurare a
Acordului dntre Republica Moldova și Ucraina în
egalităţii între
domeniul protecției și repatrierii persoanelor care au
femei şi
suferit de pe urma traficului de ființe umane (adulți și
bărbaţi
copii), copiilor neânsoțiți și persoanelor aflate în
situații de dificultate. nu a fost promovat urmare a
implementării reformei APC, precum, și a fluctuației
de cadre din cadrul Direcției. Un element esențial al
proiectului îl constituie desemnarea nominală a
membrilor delegației oficiale (la nivel decizional),
acțiune care nu a fost posibilă, deoarece în procesul
implementării reformei APC, au fost operate
modificări privind funcțiile de conducere la nivel de
instituții, ceea ce a tergiversat nominalizarea
reprezentanților delegației. Prin urmare, promovarea
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documentului a fost transferată pentru anul 2018.
Politici demografice
Obiectivul nr. 44. Promovarea participării active a persoanelor vârstnice în activităţile economice, sociale şi de voluntariat
44.1. Elaborarea Planului de acţiuni
Plan elaborat
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Planul de acţiuni (2017- 2021) privind
(2017- 2021) privind implementarea
IV
politici
implementarea Ghidului de parcurs pentru integrarea
Ghidului de parcurs pentru
migraţionale şi problemelor îmbătrânirii în politici a fost aprobat,
integrarea problemelor îmbătrînirii
demografice
Hotărîrea Guvernului nr. 1147 din 20. 12. 2017.
în politici
44.2. Organizarea concursului Eveniment desfăşurat
Trimimestru Direcţia
Realizată. Au fost desemnate câștigătoare 4 asociații
Programul de granturi mici pentru
l IV
politici
obștești din domeniu, care implementează proiecte şi
organizaţiile neguvernamentale care
migraţionale şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din
promovează îmbătrânirea activă şi
demografice
domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi
solidaritatea între generaţii
regional, fiindu-le oferit suport logistic şi financiar.
“Stimulăm implicarea”
44.3. Organizarea şi desfăşurarea
Campanie organizată
Trimestrul
Direcţia
Realizată. Au fost desemnați 8 învingători-vârstnici,
campaniei „Vîrsta cere acţiuni”
IV
politici
cu realizări remarcante în domeniile cultural-artistic,
migraţionale şi meșteșuguri populare, sănătate, educație, sport,
demografice
activitate civică și voluntariat, cărora li s-au oferit
premiile în valoare de 6 mii lei per învingător.
Evenimentul a avut loc în cadrul concursului Premiul
Național pentru vârstnici „Pentru o viață activă la
orice vârstă” organizat cu prilejul Zilei internaționale
a persoanelor vârstnice.
Planificare şi management intern
Obiectivul nr.45. Asigurarea managementului organizational strategic si planificarea bugetară a activităţilor Ministerului
45.1. Elaborarea Planului de
Plan aprobat
Februarie
Direcţia
Realizată. Plan elaborat și aprobat de ministra
activitate al MMPSF pentru anul
analiză,
Muncii, Protecției Sociale și Familiei,(ordinul nr. 18
2017
monitorizare şi din 06.02.2017).
evaluare a
politicilor
45.2. Întocmirea Raportului financiar Raport financiar
Trimestrul I Direcţia
Realizată. A fost întocmit Raportul financiar anual
anual privind executarea bugetului,
elaborat
management
privind executarea bugetului, inclusiv în bază de
inclusiv în bază de programe şi
financiar al
programe şi indicatori de performanţă și Raportul
indicatori de performanţă
politicilor
narativ privind executarea bugetului MMPSF și
instituțiilor publice din subordine pentru anul 2016.
45.3. Elaborarea propunerilor de
Propuneri de buget
Trimestrele Direcţia
Realizată. Au fost elaborate şi prezentate
buget, cu respectarea limitelor de
elaborate şi prezentate II-III
management
Ministerului Finanţelor propunerile de buget ,
resurse şi cheltuieli şi înaintarea lor
Ministerului Finanţelor
financiar al
însoțite de Nota informativă (scrisoarea nr. 01-3450
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spre aprobare Ministerului
politicilor
din 25.09.2017).
Finanţelor
Obiectivul nr.46. Monitorizarea şi raportarea periodică privind implementarea reformelor promovate în domeniul muncii şi protecţiei sociale
în contextul Programelor Naţionale în vigoare şi a Tratatelor internaţionale ratificate
46.1. Elaborarea Rapoartelor de
Rapoarte elaborate şi
Trimestrele Direcţia
Realizată. Rapoartele de implementare a
implementare a Programului de
prezentate Guvernului
I-IV
analiză,
Programului de activitate a Guvernului 2016-2018 şi
activitate a Guvernului 2016-2018 şi
şi Ministerelor
monitorizare şi a Programelor naţionale intersectoriale pe domeniile
a Programelor naţionale
solicitante
evaluare a
de competenţă ale ministerului au fost elaborate și
intersectoriale pe domeniile de
politicilor
prezentate în termen.
competenţă ale ministerului
(MMPSF)
46.2. Elaborarea Raportului Social
Raport elaborat
Trimestrele Direcţia
Realizată. Raportul Social 2016 a fost elaborat.
Anual 2016
II-III
analiză,
monitorizare şi
evaluare a
politicilor
(MMPSF)
46.3. Elaborarea raportului privind
Raport
elaborat
şi Trimestrele Direcţia relaţii Realizată. Direcția analiză, monitorizare și evaluare
executarea PNAAA de implementare prezentat MAEIE, MEC I-IV
internaţionale
a politicilor/DAMEP a coordonat deplasarea
a Acordului de Asociere RM-UE
şi în cadrul CGIE
şi integrare
delegației Republicii Moldova compusă din
conform HG nr.208 din 7 octombrie
europeană
reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și
2014
(MMPSF)
Protecției Sociale: dl. Boris GÎLCA, Secretar general
de stat și dna Anastasia OCERETNÎI, Secretar de
stat, și reprezentantul Ministerului Educației, Culturii
și Cercetării dl Silviu GÎNCU, șef Direcție
învățământ profesional tehnic, care a participat la
Reuniunea Subcomitetului de Asociere RM-UE
pentru cooperare economică și în alte sectoare,
Clusterul VI - Politici sociale, egalitate de șanse,
angajare în câmpul muncii și sănătate publică, care sa desfășurat la Bruxelles, Belgia, la 15 decembrie
2017. (Nr.05/15-45 din 27.11.2017; scr. Nr. 05/15-66
din 06.12.2017; 05/15-68 din 07.12.2017 )
DAMEP a pregătit documentele de participare pentru
ședințele tematice, în colaborare cu subdiviziunile
Ministerului și instituțiile din subordine, a întocmit
rapoartele și informațiile de participare și a tradus în
limba engleză prezentările experților (Power
Point)(8), în conlucrare cu reprezentantul proiectului
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RM-UE în domeniul relațiilor de muncă din cadrul
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
DAMEP a întocmit și a prezentat raportul MAE IE și
Guvernului cu privire la rezultatele participării (scr.
Nr. 05/15-91 din 22.12.2017, Nr. 01/1783 din
26.12.2017) inclusiv, la adresele de e-mail:
samep@mfa.md și resurse.umane@gov.md
46.4. Elaborarea, traducerea şi
Rapoarte compilate,
Trimestrul
Direcţia relaţii Realizată. Au fost prezentate rapoarte naționale la
prezentarea Biroului Internaţional al
traduse şi prezentate
III
internaţionale
Convențiile OIM (Organizația Internațională a
Muncii a rapoartelor periodice
BIM şi partenerilor
şi integrare
Muncii):
privind implementarea Convenţiilor
sociali
europeană
Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale
ratificate
(MMPSF)
Familiei (DRIIE) a prezentat rapoartele naționale de
implementare a Convențiilor OIM ratificate de
Republica Moldova, în conformitate cu Art.22 al
Constituției OIM (Ref.: Solicitarea OIM nr. ACD 80(2017) din 21 septembrie 2017).
Rapoartele naţionale la Convenţiile OIM Nr. 81, 87,
95, 97, 98, 129, 131, au fost coordonate cu actorii
naționali, traduse (Eng) și a comunicate/prezentate
Departamentului Standarde Internaţionale ale
Muncii, Geneva, la adresa: International Labour
Standards Department, Route des Morillons 4, CH1211 GENEVE 22, fax: 4122/7996771, la e-mail:
NORM_REPORT@ilo.org (scr.nr.01-3996 și nr.011112 din 18.10.2017)
Rapoartele au fost comunicate la fel organizațiilor
naționale sindicale și patronale, în conformitate cu
Art.23, alin.(2) al Constituției OIM.
Obiectivul nr. 47. Înregistrarea şi examinarea actelor privind acordarea ajutoarelor umanitare Republicii Moldova, stabilirea statutului
acestor bunuri şi eliberarea actelor permisive necesare pentru importul şi repartizarea lor
47.1. Înregistrarea şi examinarea
Numărul de documente Trimestrele
Direcţia
Realizată. Au fost examinate 672 de oferte de
minuţioasă a documentelor
de referinţă examinate; I-IV
ajutoare
ajutoare umanitare acordate de donatori străini. În
referitoare la donaţiile cu titlu de
Numărul de acte
umanitare
rezultat, au fost eliberate 672 de avize (autorizaţii)
asistenţă umanitară acordată
permisive eliberate;
pentru întroducerea în ţară şi distribuirea loturilor
Republicii Moldova, asigurarea
Volumul de informaţii
respective de ajutoare umanitare. Guvernului şi
respectării procedurii de avizare a
procesate în baza de
Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele
introducerii în tară si distribuirii
date; Numărul de
umanitare au fost transmise 4 note informative ample
ajutoarelor umanitare
rapoarte, dări de seamă
despre activitatea cu ajutoarele umanitare în anul
şi note informative
2017: date statistice despre ţările donatoare şi
68

întocmite

ponderea lor în volumul total al donaţiilor; lista
tuturor organizaţiilor/instituţiilor care au recepţionat
şi distribuit ajutoare umanitare în această perioadă;
ponderea valorică a acestor donaţii, etc.
Obiectivul nr. 48. Asigurarea controlului asupra modului de recepţionare şi distribuire a ajutoarelor umanitare, acordarea ajutorului metodic
şi consultativ părţilor implicate în acest proces
48.1. Examinarea autenticităţii
Excluderea
utilizării Trimestrele Direcţia
Realizată. În 2017, acte permisive cu semne de
actelor de donaţie şi altor documente unor
documente I-IV
ajutoare
falsificare și bunuri interzise pentru import nu au fost
de însoţire a loturilor de ajutoare
certificative/ permisive
umanitare
înregistrate.
umanitare acordate Republicii
cu semne evidente de
Moldova; Verificarea actelor de
falsificare; Diminuarea
înregistrare juridică şi drepturilor
cazurilor
de
organizaţiilor solicitante de avize
recepţionare
şi
pentru importul şi repartizarea
distribuire a bunurilor
donaţiilor cu titlu de ajutoare
interzise pentru import
umanitare.
în calitate de donaţii
Obiectivul nr. 49. Asigurarea implementării eficiente a cadrului normativ privind managementul funcţiei publice şi a funcţionarului public
49.1. Organizarea şi monitorizarea
Numărul
funcţiilor Trimestrele Secţia resurse
Realizată. 5 funcții publice au fost ocupate în urma
implementării procedurii de ocupare publice ocupate
I-IV
promovării concursului conform art. 28, alin (1), lit.
umane
a funcţiei publice vacante prin
a) și art. 29 din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008
concurs, promovare şi transfer
cu privire la funcția publică și statutul funcționarului
public;
7 funcții publice au fost ocupate prin promovare
conform art. 45 din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie
2008 cu privire la funcția publică și statutul
funcționarului public;
9 funcții publice au fost ocupate prin transfer
conform art. 48, din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie
2008 cu privire la funcția publică și statutul
funcționarului public;
2 funcții publice au fost ocupate prin transfer
conform art. 48, aliniat (7) din Legea nr. 158-XVI
din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și
statutul funcționarului public.
49.2. Organizarea procesului de
Plan de instruire realizat Trimestrele Secţia resurse
Realizată. 47 funcționari publici din cadrul
dezvoltare profesională a
I-IV
umane
ministerului și 11 conducători ai instituțiilor din
funcţionarilor publici din cadrul
subordinea și pe lângă minister au participat la cel
ministerului şi ai instituţiilor din
puțin un tip de formare profesională, conform
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subordine
Planului de instruire.
Obiectivul nr. 50. Implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării
50.1. Administrarea Sistemului
Utilizatori în cadrul Trimestrele Secţia eRealizată. Peste 70 de utilizatori lunar (creat sau
Informaţional Automatizat
SIAAS
gestionaţi I-IV
Transformare
blocat) și peste 250 utilizatori în sistem (suport
“Asistenţă Socială”(SIAAS)
eficient
tehnic).
Obiectivul nr. 51 Informarea publicului larg despre politicile publice şi iniţiativele lansate de minister şi asigurarea comunicării eficiente cu
mass-media
51.1. Actualizarea conţinutului
Pagina web actualizată
Trimestrele Serviciul de
Realizată. În 2017, pagina web a Ministerului
paginii oficiale a MMPSF
I-IV
informare si
Muncii, Protecției Sociale și Familiei a fost
www.mmpsf.gov.md
comunicare cu actualizată în întregime: design nou, meniurile,
mass-media
actualizată informația din meniuri și submeniuri. De
asemenea, odată cu reformarea instituției, site-ul
ministerului a fost actualizat cu informație și pe
domeniul de sănătate. Pe parcursul anului, au fost
plasate comunicatele, noutățile, poze și filmulețe
video din cadrul evenimentelor publice desfășurate la
minister.
Trimestrele Serviciul de
51.2. Organizarea conferinţelor de Conferinţe organizate
Realizată. În 2017, au fost organizate circa 50 de
I-IV
informare şi
presă, precum şi a apariţiilor la TV şi
conferințe de presă și 20 de evenimente tematice.
comunicare cu Conducerea și angajații MSMPS au participat în
Radio a conducerii şi angajaţilor
mass-media
MMPSF
cadrul a peste 250 de emisiuni TV și Radio.
Obiectivul nr. 52. Asigurarea realizării Programului de îmbunătăţire a activităţii de audit intern
52.1. Efectuarea misiunilor de audit
Rapoarte elaborate
Trimestrele Serviciul audit Realizată. Au fost elaborate 12 Note-raport urmare a
intern
I-IV
intern
misiunilor de audit.
52.2. Implementarea mecanismului
Rapoarte elaborate
Trimestrele Serviciul audit Realizată. Rapoarte referitoare la recomandările de
de urmărire a recomandărilor de
I-IV
intern
audit intern elaborate.
audit intern
Obiectivul nr. 53. Asigurarea juridică a activităţii MMPSF în promovarea politicilor în domeniile atribuite
53.1. Efectuarea expertizei juridice a
Recomandări efectuate Trimestrele Secţia juridică Realizată. Au fost elaborate şi prezentate 342 de
proiectelor elaborate şi a celor
I-IVl
avize la proiectele de acte normative. Elaborate și
parvenite în Minister
aprobate 2 Hotărîri de Guvern:
Hotărîrea Guvernului nr.192 din 24 martie 2017 cu
privire la aprobarea Codului deontologic al
lucrătorului medical şi al farmacistului;
Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din 19 decembrie
2017 cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
Codul sănătății – în proces de avizare.
53.2. Reprezentarea intereselor
Participarea în instanţă Trimestrele Secţia juridică Realizată. Au fost examinate 237dosare cu
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Ministerului în instanţele
judecătoreşti şi alte organe

asigurată

I-IV

participarea în instanțele de judecată.

3. Concluzii și soluții pentru îmbunătățirea performanței
Planul de acțiuni comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2017 a stabilit realizarea a 53 de obiective care au
inclus 244 de acțiuni, din care 175 de acțiuni au fost realizate (71,8%), 35 de acțiuni sunt realizate parțial (14,3%) și urmează să fie finalizate în
2018, 31 de acțiuni au fost nerealizate (12,7%) și 3 acțiuni suspendate (1,2%), în rezultatul reformei APC și la recomandarea experților
internaționali.
Pentru anul 2018, Munisterul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale își va centra în continuare efortul pentru realizarea angajamentelor stabilite
în programul de activitate al Guvernului 2016-2018 și în implementarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019. Întru realizarea acestora și îmbunătățirea performanței, autoritatea își
va focusa resursele administrative și umane pentru consolidarea entității și funcționarea acesteia ca un mecanism integru.
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