
 
 

Raportul cu privire la realizarea  

Strategiei naționale de sănătate publică pentru anii 2014-2020,  

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1032/2013 
 

Perioada raportării: anii 2014-2020 

Implementarea Strategiei Naționale de Sănătate Publică a avut ca scop general 

(pentru perioada 2014-2020) îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei, ameliorarea, 

fortificarea şi promovarea sănătăţii, reducerea inechităţilor din sistemul de sănătate şi 

de creare a condițiilor de aliniere a sănătății publice la standardele și rigorile OMS, 

prin sporirea capacităţilor instituționale ale statului pentru implementarea celor 10 

operațiuni de bază ale domeniului dat și de prestare a serviciilor de sănătate publică 

accesibile şi de înaltă calitate la nivel individual, comunitar şi populaţional. Acest 

document, foarte important pentru țară și  sistemul de sănătate, cuprinde 9 obiective 

specifice și 25 de sarcini, care urmau a fi realizate în perioada indicată, conform 

Planului de Acțiuni aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.1032/2013, și în scopul 

realizării Programului de Activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea 

Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare. 2013-2014”, Strategiei Naţionale de 

Dezvoltare „Moldova – 2020”, Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în 

perioada 2008-2017 şi Politicii naţionale de sănătate (2007). 

Condițiile socio-economice actuale din domeniul sănătății publice din ultimii 

ani, au servit drept căile de eficientizare a supravegherii sănătății publice, stabilind 

obiectivele generale şi specifice, acţiunile şi măsurile necesare, trasând 

responsabilităţi clare şi termenele de realizare pentru toţi partenerii implicaţi în 

activităţi în vederea îmbunătăţirii în mod semnificativ a sănătăţii şi bunăstării 

populaţiei. 

Strategia națională de sănătate publică a fost realizată doar prin reglementarea 

activității acestor sectoare, prin elaborarea, aprobarea și implementarea suportul de 

politici în sănătatea publică, suportului legislativ, normativ-regulatoriu, metodic și 

instructiv-educațional, cu ajustare și aliniere a acestora la rigorile legislației uniunii 

europene, prin aspecte ce includ drepturile omului, drepturile reproductive şi 

egalitatea de gen, parteneriatele incluzive şi asistenţa umanitară, asigurarea accesului 

echitabil la servicii integrate de sănătate. 

Responsabilitatea reglementării, coordonării şi controlului funcţionării 

sistemului de sănătate publică revine Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției 

Sociale şi structurilor sale de specialitate, organizate pe criterii de competenţe şi 

responsabilităţi la nivel naţional şi teritorial, care au ca scop susţinerea interacţiunilor 

Guvernului şi societăţii în vederea îmbunătăţirii semnificative a sănătăţii şi bunăstării 

populaţiei, reducerii inechităţilor în domeniul sănătăţii, consolidării sănătăţii publice. 



 

 

Raportul cu privire la realizarea  

Strategiei naționale de sănătate publică pentru anii 2014-2020,  

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1032/2013 
 

Perioada raportării: anii 2014-2020 

 
Nr.  

d/o 

Acţiuni Termene 

de 

realizare 

Responsabili 

de realizare 

Realizarea acțiunilor 

1 2 3 4 5 

1. Obiectiv specific: Eficientizarea şi consolidarea sistemelor de supraveghere a sănătăţii populaţiei pentru a identifica problemele de sănătate 

şi a furniza informaţii relevante, veridice şi în timp util pentru decizii şi acţiuni în domeniul sănătăţii publice 

 

1.1. Sarcina: Consolidarea şi sporirea eficienţei sistemului de supraveghere a bolilor şi a stării de sănătate a populaţiei 

1.1.8. Integrarea sistemului de monitorizare 

a produselor alimentare sub aspectul 

contaminării lor microbiologice şi 

chimice în sistemul naţional de 

supraveghere a bolilor transmisibile, 

netransmisibile prioritare, a riscurilor 

şi urgenţelor în sănătatea publică 

2020 Ministerul 

Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare 

Ministerul 

Sănătăţii 

În proces de realizare. 

Se lucrează asupra creării sistemului integrat de monitorizare a 

produselor alimentare sub aspectul contaminării lor microbiologice şi 

chimice în sistemul naţional de supraveghere a bolilor transmisibile, 

netransmisibile prioritare, a riscurilor şi urgenţelor în sănătatea publică.    

1.1.13. Elaborarea, testarea şi implementarea 

sistemului de supraveghere a bolilor 

netransmisibile şi a factorilor de risc 

(SAIE) 

2017-2018  

cu 

continuare 

2019-2020 

Ministerul 

Sănătăţii 
În proces de realizare. 

De comun cu OMS se lucrează la capitolul respectiv. 

Deși, în această perioadă (prin HG nr.1472/2016 pct.113cu privire la 

aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, 

urmau să fie alocate  mijloace pentru ”Modernizarea căilor de colectare și 

analiză a fluxului informaţional (digitalizarea proceselor, cu  elaborarea și 

implementarea programelor computerizate – SOFT). 

1.2. Sarcina: Monitorizarea şi  evaluarea sistematică a stării de sănătate a populaţiei şi comunicarea rezultatelor obţinute autorităţilor interesate şi 

populaţiei 



 

1.2.1. Elaborarea materialelor şi instruirea 

specialiştilor responsabili de 

supravegherea bolilor transmisibile, 

netransmisibile şi factorilor de risc la 

nivel de raion/regiune şi nivel naţional  

privind  metodele epidemiologice, de 

supraveghere şi biostatistice aplicate 

în sănătatea publică 

2015-2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Realizat. 

În realizarea sarcinilor de supraveghere de stat a sănătății publice, în 

perioada de referință au fost elaborate și promovate un set de acte 

normative, care vin să fortifice suportul legal pentru îmbunătățirea 

sănătății populației și prevenirea bolilor. 

Astfel, în această perioadă au fost elaborate și aprobate: 

- Hotărîrea de Guvern 671/2020 pentru aprobarea Regulamentului sanitar 

privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare 

și a ingredientelor alimentare 

- Hotărîrea de Guvern 344/2020 pentru aprobarea Regulamentului sanitar 

privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide. 

1.2.2. Monitorizarea continuă şi evaluarea 

sistematică a stării de sănătate a 

populaţiei, a determinanţilor de 

sănătate la nivel naţional şi 

raion/regiune 

2014-2020 Ministerul 

Sănătăţii 

 

Realizat: 

Anual sunt elaborați  indicatorii  stării de  sănătate a populaţiei şi 

activitatea instituţiilor medico-sanitare cu estimarea indicatorii de bază 

(paşapoarte) privind sănătatea populaţiei în teritorii şi rezultatele de 

activitate a instituţiilor medico – sanitare, care se plasează  pe pagina Web 

a ANSP.  În lunile iunie-iulie  sunt elaborate rapoartele (anuarele) statistic 

în variantă electronică al sistemului de sănătate din Moldova”.  

Anual se perfectează sistemele (unele automatizate) pentru colectarea 

informaţiei operative despre sănătatea populaţiei, a procesului de 

perfecţionare a bazei normativ-metodice privind aplicarea instrumentelor 

moderne de management al datelor în Domeniul Sănătății cu  instruirea 

specialiştilor în domeniul. 

1.2.3. Supravegherea şi evaluarea periodică 

a factorilor de risc pentru  maladiile 

transmisibile şi netransmisibile la 

nivel naţional/regional prin 

intermediul studiilor 

2014 

2020 

Ministerul 

Sănătăţii 

Realizat 

Supravegherea şi evaluarea periodică a factorilor de risc pentru  bolile 

netransmisibile se efectuează prin intermediul studiilor naţionale, în 

perioada de referință a fost realizat Studiul final de evaluare a 

cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației și pacienților cu boli 

netransmisibile (KAP) 2020; KAP post-intervenție privind cancerul de col 

uterin, 2020, care au fost realizate de MSMPS (ANSP) cu susținerea OMS 

pe țară și a donatorilor externi.  



 

    Din contul FAOAM, au fost efectuate programele de screening la 

cancerul de col uterin, cancer mamar, cancer prostată, hipertensiune 

arterială, AVC - accident vascular-cerebral, diabet zaharat, pentru 

populația din grupurile țintă. 

Trebuie de menționat, că la momentul actual sistemul de sănătate nu 

deține un sistem informaţional funcțional de monitorizare al BNT și a 

factorilor de risc, care să asigure interoperabilitatea sistemelor naţionale şi 

celor comunitare, iar  managementul datelor statistice colectate în 

sistemul de sănătate, nu dispune de capacitatea de a genera date în 

corespundere cu recomandările OMS în Cadrul Global de Monitorizare a 

BNT. 

1.2.4. Participarea la studii internaţionale şi 

regionale privind supravegherea stării 

de sănătate şi factorilor de risc 

2014-2020 Ministerul 

Sănătăţii 

În anul 2020 n-au fost realizate activități pe motivul situației 

epidemiologice din țară determinate de pandemia Covid-19. 

2. Obiectiv specific: Fortificarea sistemului naţional de prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţe de sănătate publică prin abordarea 

integrată a pericolelor 

2.1. Sarcina:   Consolidarea capacităţilor naţionale de detectare precoce şi răspuns rapid la pericole şi urgenţe de sănătate publică în baza indicatorilor 

de monitorizare a riscurilor la nivel local, intermediar (raion/ municipiu) şi naţional 

2.1.3. Implementarea şi evaluarea sistemului 

de supraveghere a evenimentelor de 

sănătate publică  

2018-2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Ministerul 

Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare 

Ministerul 

Mediului 

în colaborare 

cu autorităţile 

publice locale 

În anul de referință (2020)  a fost  implementat sistemul telefonic 112 prin care 
se realizează supraveghere a evenimentelor de sănătate publică. Alte modalități, 

inclusiv sisteme digitalizate sunt parțial și dispersat  implementate.   

Sistemul de supraveghere bazat pe indicatori și cel bazat pe evenimente este 

coordonat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică prin intermediul 
Direcția Managementul Urgențelor de Sănătate Publică, care are următoare 

atribuții: 

1) Asigurarea permanentă a recepționării informației privind evenimentele 

de sănătate publică și/sau situații excepționale și comunicarea reciprocă 

cu IMSP, subdiviziunile ANSP, Serviciul Operativ al Ministerului 

Sănătății, Inspectoratul General Situații de Urgență al MAI, alte instituții 

și organizații; 

2) Recepționarea, verificarea și înregistrarea semnalelor și altor informații 

privind riscurile și urgențele de sănătate publică pe teritoriul Republicii 

Moldova și a statelor vecine; 

 



 

    3) Evaluarea preventivă a riscurilor declanșării urgenței de sănătate publică, 

în baza datelor recepționate; 

4) Solicitarea în scopul concretizării situației a informației suplimentare de 

la instituțiile medico-sanitare, Inspectoratul General Situații de Urgență al 

MAI, autoritățile administrației publice centrale și locale, alte organe de 

specialitate; 

5) Utilizarea algoritmului de informare, pentru contactarea factorilor de 

decizie responsabili pentru intervenirea în cazul pericolului sau 

declanșării urgenței de sănătatea publică. 

6) Notificarea Punctului Focal al Organizației Mondiale a Sănătății despre 

urgentele de sănătate publică de importanță internațională precum și 

despre măsurile de răspuns întreprinse (conform algoritmului stabilit); 

7) Asigurarea comunicării între instituție și societate (populația,  mas-

media, organizațiile neguvernamentale, etc.) prin intermediul ,,Liniei 

verzi" la telefonul 0800 123 00; ·· 

Elaborarea rapoartelor zilnice și săptămânale privind evenimentele de sănătate 
publică înregistrate în țară și peste hotarele ei;Recepționarea de la BRE al OMS 

a informațiilor urgente privind evenimentele majore de sănătate publică din alte 

țări, cu efecte posibile pentru Republica Moldova; 

2.1.6 Ajustarea cadrului legal (regulamente, 

standarde, ghiduri, indicaţii şi 

recomandări metodice) privind 

urgenţele de sănătate publică de 

origine chimică, biologică, radiologică 

la standardele internaţionale 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Realizat. 

A fost elaborat Ordinul  MSMPS nr. 1281 din 29.12.2020 cu privire la 

aprobarea Ghidului practic „Metodologie privind organizarea activităților 

de comunicare și informare în prevenirea intoxicațiilor acute exogene de 

etiologie chimică“; 

 Ordinul MSMPS  nr.161 din 18.03.2020 ”Cu privire la aprobarea 

Standardului de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire HIV în 

mediul populațiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri.; Ordinul 

MSMPS nr.863 din 22.09.2020 ”Cu privire la testarea de screening la 

hepatitele virale B și C cu teste rapide de diagnostic”; 

Ordinul MSMPS nr. 348 din 19.03.2019 cu privire la notificarea, 

cercetarea și monitorizarea cazurilor de intoxicații acute neprofesionale 

exogene de etiologie chimică în Republica Moldova. 

 



 

2.1.7. Instituirea şi asigurarea funcţionării în 

cadrul Centrului Naţional de Sănătate 

Publică (ANSP) a centrului 

operaţional de gestionare a urgenţelor 

de sănătate publică ca parte a reţelelor 

internaţionale, inclusiv pentru 

implementarea Regulamentului 

Sanitar Intenţional 2005, INFOSAN, 

ChemiNet, GladNet  

 2020 Ministerul 

Sănătăţii 

În conformitate cu Ordinul MSMPS nr. 371 din 05.03.2018 ” Cu privire la 

Comisia pentru Situații Excepționale și urgențe de sănătate publică a 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” în anul 2020 a fost 

creat Centrului Operativ de Coordonare al Urgențelor de Sănătate Publică 

(COC USP) în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică 

Sarcinile  Centrului Operativ de Coordonare al Urgențelor de Sănătate 

sunt următoarele: 

 Recepționarea și difuzarea informațiilor. 

 Dezvoltarea politicilor. 

 Colectarea informațiilor și difuzarea informațiilor către diferiții 

reprezentanți ai COC USP și, după caz, către agențiile de stat, 

autorități. 

 Pregătirea rezumatelor de informații / informațiilor, rapoarte de 

situație, rapoarte de operare și alte rapoarte, după cum este 

necesar. 

 Menținerea hărților generale și specifice, a panourilor de afișare a 

informațiilor și a altor date referitoare la operațiile de urgență. 

 Analiza și evaluarea continuă a tuturor datelor referitoare la 

operațiunile de urgență. 

 Sprijinul logistic al resurselor departamentale angajate în 

operațiunile de urgență. 

 Furnizarea de informații și instrucțiuni de urgență către public. 

Publicarea oficială în mass-media și programarea conferințelor de 

presă, după caz. 

 

2.1.9 Evaluarea capacităţilor reţelei de 

laboratoare ale Serviciului de 

Supraveghere de Stat a Sănătăţii 

Publice şi a eficienţei răspunsului în 

urgenţe de sănătate publică 

2014 Ministerul 

Sănătăţii 

Participarea în evaluarea anuală a capacităților rețelei de laboratoare ale 

SSSSP și a eficienței răspunsului la urgențe de sănătate publică la 

compartimentul de radioprotecție 

 

2.1.10. Fortificarea şi administrarea reţelei de 

laboratoare ale Serviciului de 

Supraveghere de Stat a Sănătăţii 

Publice în scopul sporirii nivelului de 

confirmare a pericolelor de origine  

2014-2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Hotărîrea de Guvern nr. 1090/2017 cu privire la organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică cu crearea celor 

10 centre de sănătate publică, cu subdiviziunile diagnostic de laborator 

care la moment sunt echipate și dotate în scopul gestionării pericolelor de 

origine biologică, chimică, radiologică. 



 

. biologică, chimică, radiologică    

2.1.11. Dotarea echipelor naţionale şi 

teritoriale de intervenţie în situaţii de 

risc şi urgenţe de sănătate publică 

 2020 Ministerul 

Sănătăţii 

 

Realizat. 

100% echipe naţionale şi teritoriale dotate 

2.1.12. Instruirea periodică a echipelor de 

intervenţie la compartimentele 

planificare, pregătire, estimarea 

necesităţii şi vulnerabilităţii, 

evaluarea, managementul şi 

comunicarea riscului, evaluarea post 

intervenţie 

  2020 Ministerul 

Sănătăţii 

 

Realizat.  
Evaluarea acțiunilor efectuate pe parcursul anului 2020 în lupta cu 

COVID-19 („Intra Action Rewiew” ) a fost desfășurat la Chișinău în 

perioada 1-4 decembrie 2020. O echipă de experți de la OMS 

(reprezentând biroul de țară, centrul balcanic, biroul regional european și 

sediul central al OMS) au facilitat analiza răspunsului la COVID-19 și 

aproximativ 100 de participanți din instituțiile cheie naționale și regionale 

au participat la discuțiile, fie la fața locului, fie online. 

Obiectivele Evaluării acțiunilor la răspunsul la COVID-19 în Republica 

Moldova au inclus: 

• să ofere o oportunitate de a împărtăși experiențele acumulate și de 

a analiza colectiv răspunsul țării la COVID-19, identificând 

provocările și cele mai bune practici; 

• să faciliteze crearea consensului și compilarea lecțiilor învățate de 

diferiți actori în timpul răspunsului pentru a îmbunătăți măsurile 

actuale de sănătate publică prin susținerea celor mai bune practici 

care au demonstrat succes și prin prevenirea erorilor recurente; 

• să documenteze și să aplice lecțiile învățate din eforturile de 

răspuns până în prezent pentru a permite consolidarea sistemului 

de sănătate; 

• să ofere o bază pentru validarea și actualizarea planului de 

pregătire și răspuns COVID-19 al țării și a altor planuri strategice 

în consecință. 

Următorii piloni de răspuns au fost evaluați: 

• coordonarea, planificarea și monitorizarea la nivel de țară; 

• comunicarea riscurilor și implicarea comunității; 



 

    • supravegherea, investigarea cazului și urmărirea contacților; 

• punctele de trecere a frontierei; 

• sistemul național de laborator; 

• prevenirea și controlul infecțiilor; 

• gestionarea cazurilor și schimbul de cunoștințe despre inovație și 

cele mai recente cercetări; 

• sprijin operațional și logistică în gestionarea lanțurilor de 

aprovizionare și a forței de muncă; 

• • menținerea serviciilor esențiale de sănătate în timpul focarului 

COVID-19. 

Totodată, anual are loc evaluarea nivelului de implementare 

aReglementului Sanitar Internațional conform HG 475/2008. Evaluarea 

are ca scop  asigurarea monitorizării standardelor de identificare, 

informare, confirmare, notificare şi organizare a măsurilor de răspuns în 

cazul evenimentelor de sănătate publică supuse raportării, conform 

prevederilor Regulamentului Sanitar Internaţional (2005). Evaluarea se 

face cu ajutorul Instrumentului de autoevaluare cu producerea de rapoarte 

anuale elaborat de OMS. 

Participarea la instruirea periodică a echipelor de intervenţie la 

compartimentele planificare, pregătire, estimarea necesităţii şi 

vulnerabilităţii, evaluarea, managementul şi comunicarea riscului, 

evaluarea post intervenţie cu prezentarea rapoartelor la compartimentul de 

radioprotecție 

2.2. Sarcina: Minimizarea impactului negativ asupra sănătăţii populaţiei, determinat de riscurile şi urgenţele de sănătate publică provocate de 

factori naturali, tehnogeni, biologici, radiologici şi sociali 

2.2.1. Cartografierea pericolelor (naturale, 

tehnogene, biologice, radiologice şi 

sociale) pentru sănătatea publică 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

 

Realizat. 

Participarea în cartografierea pericolelor radiologice pentru sănătate 

publică. 

 

2.2.2. Elaborarea unui plan complex de 

pregătire şi răspuns la riscuri şi 

urgenţe de sănătate publică, testarea şi 

revizuirea acestuia cu o periodicitate 

stabilită 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

 

Realizat. 

Participarea în elaborarea planului complex de pregătire și răspuns la 

riscuri și urgențe de sănătate publică, testarea și revizuirea acestuia și  

revizuirea acestuia la compartimentul de radioprotecție 



 

2.2.3. Crearea şi asigurarea funcţionalităţii 

centrului de toxicologie în cadrul 

Centrului Naţional de Sănătate 

Publică (ANSP) pentru detectarea 

precoce şi răspuns rapid la 

evenimentele de sănătate publică de 

origine chimică 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

 

Realizat. 

Este creat și este funcțional. 

Ordinul CNSP nr. 10-a din 11.02.2014 privind instituirea Centrului de 

siguranță chimică și toxicologie din cadrul CNSP. 

Siguranţa chimică, ca o componentă a Centrului de Siguranţă Chimică și 

Toxicologie, constituie un compartiment de contracarare a pericolelor 

medicoecologice ale diferitor agenţi chimici, biologici, care pot influenţa 

nefast condiţiile de viaţă și de muncă, starea de sănătate și morbiditatea 

unui grup de oameni ce activează într-un anumit domeniu ori a populaţiei 

în întregime. 

2.2.4. Integrarea în reţelele regionale şi 

globale de supraveghere şi răspuns: 

Global Alert and Response (GAR), 

Global Chemical Incident Emergency 

Response Network (ChemiNet), The 

International Food Safety Authorities 

Network (IFOSAN) etc. 

 2020 Ministerul 

Sănătăţii 

 

Realizat. 

Registrul de evidență a persoanelor cu intoxicație acută neprofesională 

exogenă de etiologie chimică, f. nr. 360-1/e, aprobat prin Ordinul 

MSMPS nr. 348 din 19.03.2019. 

Centrul Siguranţă Chimică și Toxicologie, în componenţa căruia au fost 

incluse Secţia supravegherea sanitară a produselor chimice și toxicologie, 

Grupul Registrul naţional al substanţelor/ amestecurilor chimice și 

Serviciul de laborator, fiind instituite și unele funcţii noi: - evaluarea 

factorilor de risc chimic și a determinantelor lor pe întreg ciclul de viaţă al 

substanţelor chimice; - implementarea tehnologiilor moderne de colectare 

și analiză a informaţiilor privind proprietăţile toxice și acţiunile specifice 

ale substanţelor, plasate pe piaţa Republicii Moldova; - elaborarea 

acţiunilor adecvate și coordonate, ca răspuns la provocările în urgenţele 

de sănătate publică și în caz de eventuale pericole chimice, care anterior 

nu erau specifice domeniului dat și altele. 

3. Obiectiv specific: Asigurarea protecţiei sănătăţii prin eficientizarea controlului asupra factorilor de risc comportamentali şi de mediu  

3.1. Sarcina: Perfecţionarea cadrului legal şi regulator în domeniul protecţiei sănătăţii prin alinierea acestuia la reglementările internaţionale 

3.1.1. Modificarea şi armonizarea cadrului 

legislativ naţional la reglementările 

internaţionale privind: 

 Produsele alimentare 

 

 

 

 

2014-2018 Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii și 

Protecţiei 

Sociale, 

Ministerul 

Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare  

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1056 / 2016 cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare 

2.Hotărîrea Guvernului nr.1245 /2018 cu privire la aprobarea 

regulamentelor sanitare  privind aromele şi anumite ingrediente 

alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe 

produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau destinate 

utilizării în sau pe produsele alimentare. 

3.Hotărîrea Guvernului nr.483 /2020 cu privire la aprobarea Procedurii 

comune de înregistrare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și 



 

  

 

 

 

 supravegherea sănătăţii 

publice. 

schimbările climatice 

2014-2018   aromele alimentare 

4. Hotărîrea Guvernului nr.671 /2020 Pentru aprobarea Regulamentului 

sanitar privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor 

alimentare și a ingredientelor alimentare. 

5. Regulament sanitar privind calitatea aerului la locurile de muncă. 

 

6. Strategia sectorială de adaptare la schimbările climatice 

3.1.2. Elaborarea cadrului de reglementare 

armonizat la rigorile Uniunii 

Europene şi recomandările 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2016 Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii și 

Protecţiei 

Sociale, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Ministerul 

Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 492/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat 

destinate să vină în contact cu produsele alimentare 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 493/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar privind obiectele din ceramică, sticlă, 

porțelan, faianță, emailate şi vitrificate care vin în contact cu 

produsele alimentare  
3. Hotărîrea Guvernului nr. 1207/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice. 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 493/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele fabricate din folie 

de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare.   

5. Hotărîrea Guvernului nr. 548/2017) pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar privind limitarea utilizării anumitor derivați 

epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu 

produsele alimentare. 

6. Hotărîrea Guvernului nr. 580/2017) pentru aprobarea 

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele care conțin 

monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu produsele 

alimentare.  

7. Hotărîrea Guvernului nr. 780/2017) cu privire la aprobarea 

Regulamentului sanitar privind eliberarea N-nitrozaminelor şi a 

substanţelor N-nitrozabile din tetinele şi suzetele fabricate din 

elastomeri sau cauciuc.  

8. Hotărîrea Guvernului Nr. 899/2017  pentru aprobarea Regulamentului 

sanitar privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite 

substanțe de alt tip în produse alimentar.  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360482
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360482
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360482
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360482


 

  

 

 

 

 

 

Regulament sanitar privind 

supravegherea calităţii apei potabile; 

 

 

 

 

 

Regulamente sanitare privind calitatea 

aerului interior  

  9. Hotărîrea Guvernului nr. 968/2017) 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.  

10. Hotărîrea Guvernului nr. 945/2018 de aprobare a Regulamentului 

sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să 

vină  în contact cu produsele alimentare.Hotărîrea Guvernului nr. 

344/2020 de aprobare a  Regulamentului sanitar  privind punerea la 

dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide. 

11. Legea nr.182 din 19.12..19 privind calitatea apei potabile 

12. Hotărărea Guvernului 1063 din 16.09.2016 privind implementarea 

Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova. 

13. Regulament sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii 

apei potabile – este  în proces de aprobare. 

14. Regulament sanitar privind zonele de protecţie sanitar a surselor de 

apă, aprobat prin Hotărărea Guvernului nr.949 din 2013. 

15. Regulament sanitar privind calitatea aerului interior – este  în proces 

de realizare. 

3.2. Sarcina: Consolidarea capacităţilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice de evaluare, management şi comunicare a informaţiei 

privind  riscurile pentru sănătatea publică şi stabilirea mecanismului de colaborare cu alte servicii în acest domeniu  

3.2.3. Revizuirea regulamentelor de 

activitate a subdiviziunilor Serviciului 

de Supraveghere de Stat a Sănătăţii 

Publice la nivel naţional şi local 

implicate în domeniul protecţiei 

sănătăţii 

2014-2016 Ministerul 

Sănătăţii  

Au fost revizuite și aprobate regulamentele de activitatea a subdiviziunilor 

SSSSP la nivel național, inclusiv la compartimentul de radioprotecție 

3.2.6 Elaborarea, testarea şi implementarea 
unui sistem de supraveghere a 
sănătăţii ocupaţionale. 
 

2018 Ministerul 

Sănătăţii  

La etapa de aprobare sistemul de supraveghere a sănătăţii ocupaţionale 

Concepția privind sănătatea ocupațională în RM este în proces de 

realizare prin aprobare ratificării Convenției 161/1985 privind serviciile 

de sănătate ocupațională. La moment se lucrează asupra unui plan de 

acțiuni pentru implementarea Convenției. 



 

3.2.8. Crearea şi gestionarea registrului 
toxicologic în cadrul Centrului 
Naţional de Sănătate Publică 
pentru detectarea urgenţelor de 
sănătate de origine chimică 

2014-2015 Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii și 

Protecţiei 

Sociale  

Registrul de evidență a persoanelor cu intoxicație acută neprofesională 

exogenă de etiologie chimică, f. nr. 360-1/e, aprobat prin Ordinul MSMPS 

nr. 348 din 19.03.2019. 

4. Obiectiv specific: Adoptarea unor comportamente sănătoase de către populaţie prin implementarea unor măsuri eficiente şi coordonate de 

promovare a sănătăţii în cadrul diferitelor sectoare la nivel naţional şi local 

 

4.1. Sarcina: Consolidarea infrastructurii şi capacităţilor sectorului de sănătate în domeniul promovării sănătăţii 

4.1.2. Alocarea resurselor financiare din 

bugetul de stat şi bugetele locale 

pentru promovarea sănătăţii în  

volumul necesar  pentru realizarea 

programelor naţionale şi teritoriale 

 2020 Ministerul 

Finanţelor 

Ministerul 

Sănătăţii în 

colaborare cu 

autorităţile 

publice locale 

În  a 2020 din sursele fondului măsurilor de profilaxie CNAM au fost 

alocate mijloace financiare în sumă de 827,5 mii lei pentru următoarele 

activităţi: 

- implementarea la nivel național a Campaniei informativ-educaţionale 

„O Țară Independentă” pentru prevenirea la copii a dependenţei de 

alcool şi tutun; 

- informarea populaţiei despre măsurile de prevenire și combatere a 

infecţiei cu COVID-19 prin multiplicarea materialelor informaţionale 

în baza machetelor acceptate şi transmise de OMS (1 900 mii flyere 

privind reducerea riscului infecţiei cu Coronavirus). 

- și 24245, 9 mii lei s-au cheltuit pentru informarea și consilierea 

tinerilor cu privire la comportamentele sănătoase prin intermediul 

Centrelor de sănătate prietenoase, încadrate în sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală (au fost efectuate 69 277 vizite de 

către tineri). 

4.1.8. Dezvoltarea capacităţilor de 

comunicare ale cadrelor medicale, 

cadrelor didactice, tinerilor etc. pentru 

promovarea sănătăţii   

 2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Ministerul 

Educaţiei 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Ministerul 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale  în  

Realizat. 

La capitolul consolidarea capacităților din diferite sectoare acțiunile 

organizate și realizate au fost axate pe seminare de instruire, conferințe 

internaționale, ateliere de lucru, etc.  

în anul 2020  - majoritatea activităților de instruire și consolidare a 

capacităților s-au realizat în format on-line, axându-se pe probleme legate 

de  reducerea riscului de răspândire a infecției COVID – 19. 

     În perioada 22 septembrie – 24 noiembrie 2020 au fost organizate și 

desfășurate 16 ateliere de informare vizând implementarea Standardul de 

organizare și funcționare a serviciilor de prevenire HIV în mediul 

populațiilor cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri.  



 

   colaborare cu 

ONG-urile de 

profil şi cu 

organizaţii 

internaţionale  

În cadrul atelierelor de informare au participat 1091 specialiști, inclusiv 

904 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice de Asistență Medicală 

Primară (Medici de Familie, Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor și 

Cabinetele de Sănătate a Reproducerii); 37 specialiști din cadrul 

Cabinetelor de Consiliere si Testare Voluntara; 71 personal didactic din 

cadrul instituțiilor de învățământ pentru personalul cu studii medii; 49 

personal didactic al Universității de Stat de Medicină și Farmacie 

“Nicolae Testemițanu”; 32 specialiștii din cadrul Agenției Naționale 

pentru Sănătate Publică.   

4.1.9. Elaborarea şi implementarea 

planurilor de informare şi educare a 

populaţiei la nivel comunitar în 

contextul schimbării 

comportamentului şi cultivării 

deprinderilor sănătoase pentru 

prevenirea bolilor transmisibile şi 

netransmisibile 

 2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Ministerul 

Educaţiei 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Ministerul 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale  în 

colaborare cu 

ONG-urile de 

profil şi cu 

organizaţii 

internaţionale 

Realizat. 

La nivel teritorial în perioada de referință s-au elaborat și realizat anual 

programe/planuri teritoriale de promovare a sănătății și prevenirea bolilor, 

inclusiv: programe de promovare a sănătății, de prevenire a consumului 

de tutun, alcool, în domeniu alimentației și nutriției, etc. 

În cadrul evenimentelor de sensibilizare a populației privind promovarea 

sănătății și prevenirea bolilor se elaborează planuri de acțiuni 

intersectoriale, atât la nivel național, cât și la nivel teritorial în cadrul 

Zilelor Mondiale, săptămânilor și lunilor de profilaxie a bolilor. 

Sunt elaborate planuri teritoriale în domeniul prevenirii bolilor 

netransmisibile, coordonate de Consiliile teritoriale de sănătate publică. 

4.1.11. Efectuarea unor campanii de pledoarie 

pentru implementarea măsurilor 

prioritare de sănătate publică 

(combaterea consumului de tutun şi 

alcool, promovarea imunizărilor etc.) 

 2020 Ministerul 

Sănătăţii în 

colaborare cu 

Agenţia de 

Protecţie a 

Consumatoril

or mass-

media 

 

Realizat. 

În acest context, au fost dezvoltate și implementate anual, campanii 

naționale de comunicare și informare pentru diferite grupuri de populație 

în aspecte ce țin de promovarea unui mod de viață sănătos, reducerea 

riscurilor și prevenirea bolilor, inclusiv: 

În anul 2014 a fost lansate campaniile de informare împotriva 

fumatului și consumului de alcool cu sloganurile „Cu mintea trează” și 

„Mă Lepăd”. „Moartea provocată de fumat rareori este scurtă şi niciodată 

fără durere. Leapădă fumatul, acum!”, „Alcoolul îţi fură tot ce ai mai 

scump. Trăieşte cu mintea trează!”. Aceste mesaje au fost difuzate masiv 

în perioada respectivă informând populaţia despre consecinţele fumatului  

http://www.europalibera.org/content/article/25256983.html
http://www.europalibera.org/content/article/25256983.html


 

    şi consumului de alcool însă nu sunt deloc suficiente. 

În perioada 2016 – 2018, în scopul sensibilizării publicului privind 

prevenirea traumatismelor la copii cu suportul Proiectului moldo – 

elvețian ”Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie 

Intensivă în Republica Moldova – REPEMOL” s-a implementat campania 

de comunicare și informare ”O casă fără pericole pentru copilul tău”, ce a 

inclus implementarea a 10 planuri teritoriale în domeniul prevenirii 

accidentelor casnice la copii de vârsta 0 – 5 ani, coordonate de către 

Centrele de Sănătate Publică Ungheni, Chișinău, Orhei, Cahul, Comrat, 

Bălți, Căușeni, Soroca, Edineți, Hîncești).  

În perioada 2016 – 2017 s-a realizat campania de comunicare 

privind implementarea prevederilor legislative în domeniul controlului 

tutunului „Moldova iese din fum”, ce a inclus elaborarea și mediatizarea 

prin diferite surse a spoturile sociale privind interzicerea fumatului în 

locurile publice, elaborarea materialelor informaționale, a ghidurilor 

pentru agenții economici privind implementarea în practică a interzicerii 

fumatului în locurile publice, etc. 

În anul 2018 cu susținerea Compania Națională de Asigurări în 

Medicină a fost implementată Campania națională de informare și 

sensibilizare a populației din Republica Moldova în prevenirea 

consumului de tutun și alcool. Scopul fiind informarea și sensibilizarea 

populației privind riscurile pentru sănătate asociate consumului de tutun și 

alcool, și sporirea responsabilizării pentru promovarea modului de viaţă 

sănătos.  

Pentru promovarea unui mod de alimentație sănătos au fost 

dezvoltate și implementate în anii 2019 – 2020 campaniile de comunicare  

”Redu sarea din mâncare” (2019), având drept scop informarea și 

sensibilizarea populației despre riscurile pentru sănătate asociate unui 

consum mare de sare și campania  ”Alege ce mănânci”(2020) cu scopul 

de a informa mai bine moldovenii despre daunele consumului de grăsimi 

trans și de a-i încuraja să urmeze un mod de alimentație sănătos. Aceste 

intervenții fiind parte a activitățile de promovare a sănătății în cadrul 

Proiectului moldo-elvețian „Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor 

netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției (SDC) și 

realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică.  

 



 

     S-a implementat cu suportul UNFPA Campania națională de 

comunicare “Păstrează sănătatea! Fă testul citologic!” (2020), având ca 

scop informarea fetelor si femeilor, dar și familiile lor, despre măsurile de 

prevenire a cancerului de col uterin. Pentru o informare mai bună a 

grupurilor țintă fost lansat și site-ul specializat dedicat prevenirii 

cancerului de col uterin www.paptest.md. 

 În cadrul Zilei inrternaționale împotriva consumului și traficului 

ilicit de droguri – 26 iunie 2020 a fost lansată campanie de comunicare 

”Cunoștințe mai bune pentru grijă mai bună” în scop de consolidare a 

eforturilor intersectoriale pentru o bună  informare și sensibilizare a 

publicului privind riscurile pentru sănătatea a consumului de droguri, în 

special pentru adolescenți și tineri. 

 De asemenea, în a. 2020 din mijloacele FAOAM s-a realizat la nivel 

național campania informativ-educaţională în prevenirea consumului de 

tutun și alcool „O Țară Independentă”, fiind adresată copiilor din 65 

instituții de învățământ preșcolar și școlar pentru a transmite anumite 

modele de comportament şi valori morale pentru a preveni anumite 

comportamente indizerabile, cum ar fi dependenţa de alcool şi tutun. În 

cadrul proiectului au participat 3 143 de copii, 3 098 de părinţi şi 330 de 

cadre didactice. Au fost desfășurate 522 lecţii pe tema prevenirii 

consumului de alcool şi tutun la copii.  

Au fost elaborate, editate şi distribuite mai multe materiale informativ-

educative, dintre care 3 296 exemplare de cărţi cu povești terapeutice, 331 

de exemplare de suport metodic cu tematică antialcool şi antitutun pentru 

cadrele didactice şi  3 101 flyere antialcool şi antitutun pentru părinţi. 

În anul 2020 acțiunile de comunicare s-au axat preponderent în domeniu 

prevenirii riscului de răspândire a pandemiei condiționate de infecția 

COVID -19.  La diferite etape de intervenție și în corespundere cu 

evoluția procesului epidemic s-au organizat campanii de comunicare cu 

mesaje specifice pentru diferite grupuri de populație inclusiv: ”Stai 

acasă”, ”Ai grijă”, ”Fii în siguranță”, ”Suport în reabilitarea fizică și 

psihologică după COVID-19”, etc. 

Materiale relevante s-au elaborat pentru diferite categorii de populație: 

călători, populația generală, grupurile cu risc sporit de îmbolnăvire, copii, 

lucrători medicali cu ajustarea mesajelor pentru combaterea zvonurilor și 

prevenirii panicii, fricii și stigmatizări, reabilitare post COVID, 

http://www.paptest.md/


 

    respectarea regulilor la locul de muncă, în instituțiile de educație, etc.  

Toate materialele elaborate (pliante, clipuri video, postere, ghiduri, 

etc.) sunt plasate pe pagina WEB a instituției și intens mediatizate prin 

sursele mass-media și rețele de socializare. 

A fost creat Platforma națională de informare despre vaccinare 

împotriva COVID-19 care poate fi accesat la: https://vaccinare.gov.md/. 

4.2. Sarcina: Sporirea potenţialului şi gradului de implicare a  altor sectoare decît sectorul sănătăţii în activităţile de promovare a sănătăţii şi 

îmbunătăţirea colaborării intersectoriale la nivel atît naţional, cît şi teritorial/local 

4.2.2 Elaborarea ghidurilor şi materialelor 

informative  pentru specialiştii din 

domeniile implicate în promovarea 

sănătăţii (autorităţile publice locale, 

alte sectoare) 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 
Realizat. 

1. Ghid practic ,,Privind evaluarea igienică a factorilor mediului 

ocupațional și a procesului de muncă. Criteriile și clasificarea 

condițiilor de muncă”, aprobat prin ord. MSMPS nr. 287 din 

19.03.2020; 

2. Ghid practic ,,Măsuri –cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la 

locul de muncă” aprobat prin ord. MSMPS nr.315 din 25.03.2020; 

3. Cu privire la aprobarea Ghidului practic ,,Coronavirus: managementul 

riscului de COVID-19 la locul de muncă” aprobat prin ord.MSMPS 

nr.1304 din 30.12.2020 

4.3. Sarcina: Crearea mediilor sănătoase prin stabilirea parteneriatelor cu societatea civilă şi împuternicirea comunităţilor să planifice şi să desfăşoare 

activităţi eficiente de promovare a sănătăţii 

4.3.4. Desfăşurarea campaniilor de 

informare şi de comunicare privind 

factorii de risc comportamentali 

pentru diferite grupuri ţintă 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Ministerul 

Educaţiei 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Realizat. 

Demararea campaniilor de informare în anul 2014 a decurs cu accentul 

împotriva fumatului și consumului de alcool cu sloganurile „Cu mintea 

trează” și „Mă Lepăd”. „Moartea provocată de fumat rareori este scurtă şi 

niciodată fără durere. Leapădă fumatul, acum!”, „Alcoolul îţi fură tot ce ai 

mai scump. Trăieşte cu mintea trează!”. 

În perioada 2016 – 2018, în scopul sensibilizării publicului privind 

prevenirea traumatismelor la copii s-a implementat campania de 

comunicare și informare ”O casă fără pericole pentru copilul tău”. 

În perioada 2016 – 2017 s-a realizat campania de comunicare privind 

implementarea prevederilor legislative în domeniul controlului 

tutunului „Moldova iese din fum”. 

În anul 2018 cu susținerea Compania Națională de Asigurări în Medicină 

a fost implementată Campania națională de informare și sensibilizare a  

populației din Republica Moldova în prevenirea consumului de tutun și 

https://vaccinare.gov.md/
http://www.europalibera.org/content/article/25256983.html
http://www.europalibera.org/content/article/25256983.html


 

   Familiei în 

colaborare cu 

mass-media 

şi cu 

ONG-urile de 

profil 

alcool. 

În anii 2019 – 2020 au fost realizate campaniile de comunicare ”Redu 

sarea din mâncare” (2019), având drept scop informarea și sensibilizarea 

populației despre riscurile pentru sănătate asociate unui consum mare de 

sare și campania ”Alege ce mănânci”(2020). 

În anul 2020 s-a realizat un șir de companii: 

-”Cum comunicăm cu populația despre coronavirus” 

- „O Țară Independentă” 

- ”Cunoștințe mai bune pentru grijă mai bună” 

- “Păstrează sănătatea! Fă testul citologic!” 

- Acțiuni– cheie pentru prevenirea COVID – 19 la locul de muncă; 

- Ghid privind alimentația sănătoasă și activitate fizică pentru persoanele 

aflate în regim de carantină și autoizolare, etc. 

- ”Stai acasă”,  

- ”Ai grijă”, 

- ”Fii în siguranță”,  

- ”Suport în reabilitarea fizică și psihologică după COVID-19”, aceste 

campanii sunt în derulare. 

 Obiectiv specific 5: Reducerea poverii bolilor transmisibile şi netransmisibile prin diminuarea factorilor de risc şi asigurarea accesului echitabil al 

populaţiei la servicii de prevenire primară, secundară şi terţiară 

5.1. Sarcina: Diminuarea factorilor de risc la nivel de individ, comunitate şi nivel naţional prin activităţi integrate ale sectorului de sănătate şi ale altor 

sectoare şi autorităţi publice locale 

5.1.1. Elaborarea programelor naţionale şi 

teritoriale privind detectarea precoce a 

factorilor de risc şi a stărilor pre-

morbide sau stărilor incipiente de 

boală prin menţinerea şi fortificarea 

sistemelor naţionale de supraveghere 

şi control al bolilor transmisibile şi 

netransmisibile 

 

2020 

Ministerelor 

Sănătăţii 

Ministerul 

Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

Ministerul 

Educaţiei 

Ministerul 

Transporturil 

or şi 

Realizat. 

Au fost aprobate Programele Naționale cu implementare teritorială:  

Programului Naţional de Imunizări (PNI) pentru anii 2016 – 2020 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 06 octombrie 2016, scopul 

fiind eliminarea sau reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii prin 

asigurarea populaţiei cu imunizări obligatorii, garantate de stat, conform 

Calendarului de vaccinări pentru anii 2016-2020, precum şi prin imunizări 

la indicaţii epidemiologice în situații de risc sporit privind îmbolnăvirea şi 

răspândirea infecţiilor. Pentru realizarea scopului sunt stabilite 3 obiective 

specifice: 

    1) sporirea gradului de conștientizare a fiecărei persoane și a 

comunității privind importanța imunizării și promovării la toate nivelele a 

vaccinărilor ca unul din drepturile și obligațiile omului; 

    2) asigurarea acoperirii vaccinale cu cel puțin 95% din populaţie la 



 

   Infrastructurii 

Drumurilor în 

colaborare cu  

autorităţile 

publice locale 

vârstele-ţintă la nivel naţional, prin accesul echitabil și universal la 

serviciile de imunizări garantate de stat pentru toate persoanele, prin 

folosirea strategiilor inovaționale adaptate la condițiile locale; 

    3) fortificarea serviciilor de imunizări, supraveghere epidemiologică și 

control al bolilor infecțioase prevenibile prin vaccinări, ca parte integrantă 

a sistemului de sănătate. 
Programului Naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi 

ITS pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1164 

din 22.10.2016, având ca scop: minimizarea consecinţelor epidemiei HIV 

şi a infecţiilor cu transmitere sexuală prin reducerea transmiterii acestora, 

în special în populaţia cheie, precum şi a mortalităţii asociate cu 

HIV/SIDA, acesta fiind aliniat la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și 

celor mai recente strategii ale OMS si UNAIDS. 

Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D 

pentru anii 2017-2021 aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr. 342/2017, 

realizează activități în supravegherea epidemiologică, reducerea 

morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii determinate de hepatitele virale 

acute, trenante şi cronice B, C şi D, cirozele hepatice cauzate de virusurile 

nominalizate, pentru a atinge indicii de incidenţă comparabili cu indicii 

ţărilor Comunităţii Europene. 

Programului Național de control al tuberculozei pentru anii 2016 – 

2020, aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr. 1160/2016, scopul 

Programului este orientat spre reducerea poverii tuberculozei în Republica 

Moldova, inclusiv a tuberculozei rezistente la medicamente, prin 

asigurarea accesului universal la servicii de prevenire, diagnostic și 

tratament de calitate și aplicarea intervențiilor strategice centrate pe 

pacient. Până în anul 2020 vor fi depuse eforturi pentru realizarea 

obiectivelor prezentului Program, care vor asigura dezvoltarea 

capacităților necesare ale tuturor actorilor implicați în activitățile de 

control al tuberculozei, cu prevederea următoarele acțiuni pe termen 

mediu:  

1) Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce al tuturor 

formelor de tuberculoză, cu depistarea către finele anului 2020 a cel 

puțin 85% din numărul total estimat de cazuri cu tuberculoză 

multidrogrezistentă; 



 

    2) Asigurarea accesului universal la tratament prin abordare centrată pe 

pacient cu obținerea ratei de succes printre cazurile noi de tuberculoză 

pulmonară bacteriologic confirmate de cel puțin de 85% și printre 

cazurile noi cu tuberculoză multidrogrezistentă nu mai joasă de 75% 

către anul 2020; 

3) Realizarea activităților sinergice cu alte programe naționale de 

sănătate și reducerea poverii TB/HIV până la 5%; 

4) Asigurarea măsurilor de profilaxie în controlul tuberculozei și 

menținerea unei rate de vaccinare cu vaccinul antituberculos Bacillus 

Calmette–Guérin la naștere de cel puțin 95%; 

5) Consolidarea capacităților sistemului de sănătate în scopul asigurării 

controlului eficient al tuberculozei; 

6) Dezvoltarea și aplicarea instrumentelor noi și intervențiilor inovative 

în domeniul controlului tuberculozei; 

7) Consolidarea implicării comunității și a organizațiilor societății civile 

în controlul tuberculozei prin abordare centrată pe pacient. 

Programului naţional de promovare a sănătății pentru anii 2016 – 

2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1000 din 23.08.2016, scopul 

Programului național de promovare a sănătății pentru anii 2016 – 

2020constă în favorizarea adoptării comportamentelor sănătoase la toate 

etapele vieții. Obiectivele specifice ale Programului s-au axat spre 

modificarea atitudinii și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul 

promovării sănătății la adulți, adolescenți și tineri; consolidarea 

capacităților specialiștilor din sectorul sănătății și educației privind 

planificarea și implementarea acțiunilor de promovare a sănătăţii la nivel 

naţional şi local; promovarea și încurajarea activității fizice zilnice la 

toate etapele vieții, evitând inechitățile, inițierea și promovarea inițiativei 

de Școli care promovează sănătatea, etc.. 

Programului Naţional privind controlul tutunului pentru anii 2017-

2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.1015/2017, în realizarea: 

1) suportului tehnic în procesul ajustării cadrului legal în domeniul 

controlului tutunului la prevederile CCCT și la legislația Uniunii 

Europene; 

2) realizarea activităților de pledoarie pentru fortificarea cadrului legal în  



 

    domeniul controlului tutunului, în conformitate cu prevederile CCCT și 

cu legislația Uniunii Europene; 

3) asigurarea transparenței activității Consiliului prin oferirea 

informațiilor și elaborarea materialelor pentru mass-media; 

4) monitorizarea și evaluarea situației din domeniul controlului tutunului 

și a implementării legislației și a documentelor de politici, identificarea 

problemelor de sănătate a populației și participarea la elaborarea 

politicilor publice în domeniul controlului tutunului. 

Programului naţional de prevenire și control al diabetului zaharat 

pentru anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea 

acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1030/2017 

care are drept scop reducerea poverii acestei patologii asupra sistemului 

de sănătate și centrat pe pacient, cu implicare socială, în conformitate cu 

resursele disponibile. 

Programului naţional privind sănătatea mintală pe  anii 2017-2021, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.337/2017, scopul este promovarea 

bunăstării mintale a populaţiei, prevenirea tulburărilor mintale, oferirea 

oportunităţilor egale de acces la servicii de calitate şi protecţia drepturilor 

persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi a familiilor acestora.  

5.1.3. Realizarea Planului de acţiuni de 

implementare a Strategiei naţionale de 

control şi prevenire a bolilor 

netransmisibile şi transmisibile  

conform prevederilor  stabilite 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Ministerele şi 

agenţiile 

interesate 

Realizat. 

A fost elaborată Strategia Națională de Sănătate 2030 avînd scopul de a  

dezvolta pe termen lung a sistemului de sănătate, având o perioadă de 

implementare până în anul 2030, cu aprofundarea aspectelor strategice ce 

vizează domeniul sănătății, cuprinse în Strategia Națională de Dezvoltare 

„Moldova 2030” și este axată pe atingerea țintelor prevăzute de 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă cu impact asupra sănătății omului. 

La fel este inițiat procesul de elaborare a unui nou Program de control şi 

prevenire a bolilor netransmisibile pentru a.a.2021-2024 

5.1.5. Elaborarea ghidurilor şi protocoalelor 

pentru lucrătorii medicali cu studii 

medii şi superioare în scopul 

identificării precoce a bolilor, 

factorilor de risc asociaţi şi controlului 

acestora 

 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 
Realizat: 

În a. 2020 au fost elaborate și implementate  

-”Managementul riscului de Covid-19 la locul de muncă” 

- ”Cerințele sanitaro-igienice privind activitățile de comerț a produselor 

chimice” 

- ”Plan Național de Imunizare anti-COVID-19” 

-”Ghidului național Reabilitarea medicala a pacienților cu COVID-19” 

https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/01/Planul-national-imunizare-anti-COVID_2021_final.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/09/Ordinul-MSMPS-nr.889-din-28.09.2020-Cu-privire-la-aprobarea-Ghidului-national-Reabilitarea-medicala-a-pacientilor-cu.docx


 

    -”Ghidul „Competențe psihosociale de bază pentru persoanele care 

asigură răspunsul la COVID-19”  

- ”Ghid pentru jurnaliști și comunicatori „Cum combatem stigmatizarea 

asociată cu COVID-19” 

- ”Protocolul Clinic standardizat pentru medicii de familie „Infecția cu 

coronavirus de tip nou (COVID-19)”, ediția I, II, III și IV 

- ”Ghid privind alimentația sănătoasă și activitatea fizică pentru 

persoanele aflate în regim de carantină sau autoizolare la domiciliu 

5.2. Sarcina: Prevenirea şi controlul maladiilor imuno-dirijabile prin acoperirea vaccinală a grupurilor ţintă în conformitate cu prevederile 

programelor naţionale de imunizări şi reducerea până în anul 2020 a morbidităţii cauzate de maladiile transmisibile cu 2% prin măsuri de prevenire 

primară şi secundară 

5.2.3. Evaluarea periodică a eficienţei 

programului de vaccinări prin studii 

de seroprevalenţă, inclusiv prin 

estimarea indicatorilor ce reflectă 

accesibilitatea, echitatea, eficienţa, 

cuprinzând grupurile vulnerabile cum 

ar fi migranţii şi minorităţile etnice 

2020 Ministerul 

Sănătăţii  

Realizat. 

Programului Naţional de Imunizări (PNI) pentru anii 2016 – 2020 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 06 octombrie 2016, scopul 

fiind eliminarea sau reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii prin 

asigurarea populaţiei cu imunizări obligatorii, garantate de stat, conform 

Calendarului de vaccinări pentru anii 2016-2020, precum şi prin imunizări 

la indicaţii epidemiologice în situații de risc sporit privind îmbolnăvirea şi 

răspândirea infecţiilor. 

Anual este  evaluată eficienţa programului de vaccinări prin studii de 

seroprevalenţă, inclusiv prin estimarea indicatorilor ce reflectă 

accesibilitatea, echitatea, eficienţa, cuprinzând grupurile vulnerabile cum 

ar fi migranţii şi minorităţile etnice.  

În anul 2020, acoperirea vaccinală a fost de 86,6% a copiilor cu vârsta de 

1 an (care constituie grupul ținta -) în anul 2020. Conform PNI este 

preconizat 95,0 %, care nu a fost atins, deoarece, luând în considerare că 

anul 2020 a fost an pandemic (infecția COVID-19), cu diverse restricții și 

cu sistarea procesului de imunizărilor a copiilor pe perioada de la 25 

martie pana la 18 mai 2020. 

În același timp la vârstă de 7 ani acoperirea vaccinală este de 95%. 

Indicatorul de bază servește acoperirea vaccinală cu DTP. 

Au fost înregistrate în 2020: 48 cazuri de tusea convulsivă de 3,6 ori mai 

puțin ca în anul 2019 (174 cazuri); 17 cazuri de rujeolă de 5,2 ori mai 

puțin față de 2019 (90 cazuri); 23 cazuri de oreion de 4,8 ori mai puțin 

față de 2019 (112 cazuri). Pe parcursul anului 2020 nu au fost înregistrate 

https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/10/COVID_ghid_competente_psihosociale.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/10/COVID_ghid_competente_psihosociale.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/12/MSMPS_ghid_jurnalisti_stigma_COVID-1.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/12/MSMPS_ghid_jurnalisti_stigma_COVID-1.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/12/PCSPMF-Infec%C8%9Bia-cu-coronavirus-de-tip-nou-COVID-19-editia-IV-aprobat-prin-ordinul-MSMPS-nr.1181-din-11.12.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/12/PCSPMF-Infec%C8%9Bia-cu-coronavirus-de-tip-nou-COVID-19-editia-IV-aprobat-prin-ordinul-MSMPS-nr.1181-din-11.12.2020.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/08/Ghid-alimentatie_act.fizica_COVID-19.pdf
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/08/Ghid-alimentatie_act.fizica_COVID-19.pdf


 

    cazuri de rubeolă, difterie, tetanos, poliomielită. 

De asemenea au fost elaborate și implementate măsuri de realizare a  

Ordinelor  MSMPS: nr. 721 din 27.04.2020 „Instruirea lucrătorilor 

medicali privind reluarea vaccinării”. 

Ordin nr. 471 din 16.05.2020 „Cu privire la unele măsuri suplimentare 

pentru asigurarea accesului populației la asistența medicală în perioada 

stării de urgență de sănătate publică”. 

Ordin nr. 935 din 12.10.2020 „Cu privire la funcționarea Comitetului 

național consultativ de experți în domeniul imunizărilor”.Ordin nr. 1019 

din 05.2020 „Privind funcționarea sistemului de evaluare a cazualității și 

clasificare a EAPI”. 

Ordin nr. 1103 din 26.11.2020 „Cu privire la organizarea screeningului 

serologic la COVID-19, Hep B și C”.  

Dispoziția MSMPS nr 567-d din 25.11.2020 „Cu privire la organizarea 

Atelierelor de instruire privind screenicgul serologic la COVID-199, Hep 

B și HepC”.  

Ordin MSMPS nr. 1169 din 08.12.2020 Cu privire la programarea 

vaccinărilor pentru anul 2021 și organizarea efectuării lor. A fost 

elaborată pagina www.vaccineaza.md pentru informarea publicului larg 

privind beneficiile vaccinărilor. 

5.2.4. Alocarea resurselor financiare pentru 

procurarea, stocarea, mentenanţa 

„lanţului frig”, depozitarea, 

transportarea vaccinurilor şi 

consumabilelor, pentru implementarea 

programelor de vaccinare, inclusiv 

„call şi recall” sisteme. 

 

2020 Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Sănătăţii 

Realizat.  

Pe parcursul anilor au fost alocate surse financiare pentru realizarea 

Programului Național de Imunizare contra bolilor imunodirijabile, în anul 

2020 au fost alocate surse în valoare de: 

- Surse bugetare  = 18.485.152,79 lei,  inclusiv  3.076.635,47  lei 

pentru  

procurare de 150 frigidere și 300 Indicatore  termice "Fridge-tag® 

2" – (agentul economic UNICEF) 

- Ajutor umanitar/donație în valoare de = 12.196.279,04 lei  

- Procurări de vaccinuri  din contul CNAM = 14.205.430,80 lei 

Valoare totală de = 44.886.862,63 lei 

Sarcina: 6.3.  Implementarea mecanismelor de 

e-guvernare în serviciile de sănătate publică 

Pentru 2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Prevederile Strategiei Naționale de Sănătate publică la acest capitol, cât și 

prevederile  HG.1472/2016 pct.113  au fost posibile prin implementarea 

mecanismului de e-guvernare, care au fost fragmentate din lipsa 

mijloacelor financiare   



 

Obiectiv specific: 7. Asigurarea domeniului sănătăţii publice cu resurse umane competente şi suficiente prin fortificarea sistemului de formare 

pentru realizarea operaţiunilor esenţiale de sănătate publică 

7.3. Sarcina: Asigurarea suficientă şi echilibrată a sistemului de sănătate publică cu resurse umane prin elaborarea şi implementarea programelor 

inovatoare de recrutare, menţinere şi dezvoltare a personalului 

7.3.3. Asigurarea condiţiilor adecvate de 

muncă pentru specialiştii din domeniu 

2017  Ministerul 

Sănătăţii 

Ministerul 

Finanţelor 

Aprobarea Hotărîrii de Guvern nr.1090/2017, cu privire la organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, obiectivul 

urmărit fiind crearea unui singur organ de control în domeniul sănătăţii - 

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, competentă în domeniile de 

control atribuite în competenţă prin noua anexă la Legea nr. 131 din 8 

iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, 

conform modificărilor aduse prin Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 în 

partea ce se referă la efectuarea controlului de stat al activităţii de 

întreprinzător. 

Urmare a fuziunii, patrimoniul, unităţile de personal stabilite în efectivul-limită 

şi bugetul pentru anul 2017 ale instituţiilor numite au fost transmise Agenţiei 

Naţionale pentru Sănătate Publică, aceasta fiind succesorul de drepturi al 

instituţiilor care fuzionează. Personalul angajat al instituţiilor care fuzionează au 

fost transferate în Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, cu respectarea 

prevederilor legislaţiei muncii. 

Obiectiv specific 8.: Ajustarea structurii organizaţionale şi îmbunătăţirea finanţării Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice în 

scopul realizării operaţiunilor esenţiale şi serviciilor de sănătate publică în colaborare cu alte sectoare 

8.1. Sarcina: Consolidarea Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice şi a altor servicii de sănătate la nivel naţional şi teritorial pentru a 

asigura realizarea operaţiunilor esenţiale şi serviciilor de sănătate publică 

8.1.5. Evaluarea şi perfecţionarea activităţii 

centrelor de performanţă de sănătate 

publică  

2020 Ministerul 

Sănătăţii   

Activitatea centrelor de sănătate publică, a fost perfecţionată prin 

aprobarea Hotărîrii de Guvern nr.1090/2017, cu privire la organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică 

   Aceste funcții fiind proprii supravegherii sănătății publice prin 

activitățile de bază ale ANSP, și constau din competențelor de profil ale 

Serviciului în raport cu cele 10 Operațiuni de bază ale Sănătății Publice 

recomandate de către  OMS;  

În formula instituțională existentă (ANSP), se constată prezența realizării 

activităţilor de expertiză și consultanță independentă bazată pe dovezi  - 

prin efectuarea cercetărilor științifice și ştiinţifico-practice, de 

fundamentare a metodologiilor de supraveghere a sănătății publice și de 



 

    elaborare a proiectelor de politici în domeniul sănătății publice. 

Provocări: 
1. ajustarea armonizată a capacităților existente în supravegherea de stat 

a sănătății publice și eficientizarea activității instituționale cu 

eliminarea deficienţelor în cadrul normativ aferent domeniului 

sănătăţii publice,   

2. eliminarea conflictului de interes în luarea deciziilor corecte și 

imparțiale cu separarea  sistemului de supraveghere de stat a sănătății 

publice  de sarcinile de inspectorat ale ANSP (de inspecție sanitară)  

3. ajustarea structurii sistemului de supraveghere în domeniului sănătății 

publice – aliniat la caracteristice sistemelor din statele europene și nu 

numai. 

revizuirea nomenclatorului specialităţilor şi a celui ştiinţific pentru 

ajustarea lor la abordările contemporane ale domeniului sănătăţii publice 

8.1.7. Reorganizarea centrelor de sănătate 

publică raionale, care nu au devenit  

centre de performanţă, reprofilarea 

personalului restant în teritoriu şi 

încadrarea lor în instituţiile medico-

sanitare publice teritoriale sau în alte 

instituţii (după caz) 

2016 Ministerul 

Sănătăţii 

Centrele de sănătate publică raionale au fost reorganizate prin Ordinul nr. 

180 din 12 februarie 2018 cu privire la implementarea Hotărîrii de Guvern 

nr.1090/2017, cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Sănătate Publică. 

8.2. Sarcina: Asigurarea finanţării durabile a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice prin aplicarea unor mecanisme noi de finanţare 

pentru exercitarea funcţiilor şi activităţilor esenţiale de sănătate publică   



 

8.2.1. Creşterea fondurilor destinate prevenţiei 

şi promovării sănătăţii populaţiei pentru 

asigurarea implementării Strategiei 

naţionale de sănătate publică 

2020 Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Ministerele şi 

serviciile 

interesate 

Asigurarea implementării Strategiei naţionale de sănătate publică a fost 

posibilă datorită finanțării din bugetul de stat, inclusiv o parte din 

fondurile CNAM, OMS, UNICEF, dar și cu cooptarea specialiștilor și 

experților naționali și internaționali. 

Volumul alocaţiilor bugetare în a.2020 (139,2 mln lei) față de a.2019 

(110,9 mln lei*1) au crescut cu 25%, deși această creștere preponderent 

este determinată de cheltuielile orientate spre curarea  situației 

epidemiologice indusă de pandemia COVID-19.   O analiză mai profundă  

a asigurării  financiare - în comparație cu anii precedenți (a. 2016-174,9 

mln.lei; a. 2017-169,4 mln.lei*2)  pentru realizarea măsurilor integrale 

de sănătate publică, se constată o descreștere a alocațiilor bugetare în 

supraveghere de stat a sănătății publice.  

Aceasta deși, volumul sarcinilor atribuite sănătății publice (ANSP), au 

crescut cu 25-30%, față de perioadă anterioară reformei în Serviciu. 

8.2.2. Asigurarea unei finanţări durabile 

pentru realizarea programelor naţionale 

de sănătate publică şi promovarea 

sănătăţii 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Ministerul 

Finanţelor 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină 

Finanțarea Programelor naționale  din bugetul de stat, inclusiv o parte din 

fondurile CNAM, parteneri internaționali Fondul Global, OMS, UNICEF, 

GAVI , etc.. 

  

8.2.7. Monitorizarea, evaluarea şi informarea 

publicului cu privire la utilizarea 

fondurilor destinate protecţiei, 

prevenţiei şi promovării sănătăţii 

populaţiei 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Acțiune în desfășurare. 

Obiectiv specific 9.: Consolidarea cercetărilor în domeniul sănătăţii publice pentru a asigura fundamentarea politicilor pe dovezi ştiinţifice  

9.1 Sarcina:  Fortificarea bazei tehnico-materiale conform cerinţelor actuale privind efectuarea cercetărilor ştiinţifice, inclusiv elaborarea unor noi 

metode de cercetare şi tehnologii inovaţionale 

                                                             
*1) Conform datelor Direcției finanțe a ANSP 
*2) Conform informației din rapoartele instituționale de dare de seamă ale SSSSP  (a.a.2016;2017) 



 

9.1.1. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale 

pentru cercetare-dezvoltare prin dotarea 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării în sănătatea publică 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Academia de 

Ştiinţe a  

Acțiune în desfășurare, anual sunt alocate mijloace financiare în 

dezvoltarea bazei tehnico-materiale pentru cercetare-dezvoltare prin 

dotarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în sănătatea publică. 

Au fost procurate consumabile pentru realizarea cercetărilor: reactivi 

chimici, animale de laborator, teste de diagnostic, birotică, etc. 

Din cauza finanțării insuficiente n-a fost posibil  procurarea utilajului şi 

   Moldovei, 

ANSP 

echipamentului necesar pentru realizarea unui șir de cercetări  științifice 

programate. 

9.2. Sarcina. Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a potenţialului ştiinţific 

9.2.1. Pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă 

calificare în domeniul sănătăţii publice, 

stimularea stagiilor în străinătate 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

ANSP 

În perioada 2014-2020 au fost susţinute 10 teze de doctor în ştiinţe 

medicale şi 1 teză de doctor habilitat în ştiinţe biologice; au fost conferite 

titluri ştiinţifice de conferenţiar cercetător la 7 cercetători ştiinţifici. 

Pe parcursul anilor în scopul fortificării capacităților din domeniul 

sănătății publice specialiștii au participat la instruiri naționale și 

internaționale unde au prezentat cele mai bune practici. 

 Luând în considerare situația epidemiologică privind infecția COVID 19, 

stagii peste hotarele țării nu au fost efectuate. 

9.2.3. Creşterea volumului, calităţii şi 

vizibilităţii producţiei ştiinţifice 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

ANSP 

Realizat – cu unele rezerve, motivul fiind  finanțarea  insuficientă 

În perioada 2014-2020 au fost publicate 943 lucrări ştiinţifice, inclusiv 

432 în reviste/culegeri de profil din ţară şi 511 în străinătate, 27 articole 

cu impact factor. 

Au fost obţinute 14 brevete de scurtă durată şi 23 certificate de 

înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. 

9.3. Sarcina: Extinderea relaţiilor ştiinţifice de colaborare prin stabilirea parteneriatului cu centrele de cercetări ştiinţifice şi cu instituţii naţionale 

şi internaţionale în vederea efectuării cercetărilor ştiinţifice comune în domeniul sănătăţii publice 

9.3.1. Crearea unui parteneriat sigur al 

instituţiilor ştiinţifice naţionale în 

elaborarea şi realizarea proiectelor de 

cercetări în domeniul sănătăţii publice, 

axate pe soluţionarea problemelor 

prioritare 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

ANSP 

ANSP dispune de contracte de colaborare și parteneriate ( finanțate)  

pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice  în cadrul Programelor de stat, 

obţinute prin concurs, cu instituţii din ţară: USMF „N. Testemiţanu” și 

Institutul Mamei şi Copilului. Cu instituţiile de sănătate publică din 

România dispunem de contracte de colaborare în domeniul schimbului de 

experienţă, organizarea forumurilor ştiinţifice. 



 

9.3.2. Integrarea în spaţiul internaţional de 

cercetare prin participarea la programe 

internaţionale de cercetare 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

ANSP 

În perioada 2014-2020 s-a participat la 87 manifestări ştiinţifice naţionale 

şi internaţionale (congrese, conferinţe, simpozioane) şi la 79 seminare, 

ateliere de lucru, mese rotunde, work-shop-uri, consfătuiri. 

S-a participat la 37 expoziţii naţionale şi internaţionale cu materiale 

expoziţionale ale rezultatelor cercetărilor ştiinţifice realizate în cadrul 

proiectelor de cercetare şi inovare, care au fost înalt apreciate cu 170 

diplome, 95 medalii de aur, argint şi bronz, 12 premii speciale. 

Au fost obţinute 14 brevete de scurtă durată şi 23 certificate de 

înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. 

9.3.3. Sporirea vizibilităţii realizărilor 

ştiinţifice în plan naţional şi 

internaţional şi asigurarea accesului 

societăţii la rezultatele activităţii de 

cercetare-dezvoltare 

2020 Ministerul 

Sănătăţii 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

ANSP 

În perioada 2014-2020 au fost publicate 943 lucrări ştiinţifice, inclusiv 

432 în reviste/culegeri de profil din ţară şi 511 în străinătate, 27 articole 

cu impact factor, 5 rapoarte publicate (anii 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)  

Dintre care în a. 2020 au fost publicate  94 lucrări ştiinţifice, inclusiv 32 

în reviste/culegeri de profil din ţară şi 9 în străinătate, inclusiv 6 articole 

cu impact factor. 

 


