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Aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății 

Nr. 953 din 15 octombrie 

PLANUL DE ACȚIUNI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII  

PENTRU LUNILE OCTOMBRIE – DECEMBRIE ALE ANULUI 2021 

Obiective Acțiuni 
Termen de 

realizare 

Indicatori de 

monitorizare 

Subdiviziunea 

responsabilă 
Referințe 

Obiectivul este modernizarea sistemului de sănătate în unul capabil să ofere populației un acces real la servicii de sănătate de calitate, medicamente sigure, eficiente și la prețuri 

accesibile, soluții viabile de tratament și prevenție a bolilor și condiții de muncă adecvate pentru personalul medical. Gestionarea crizei sanitare cauzată de pandemia de COVID-19 este o 

prioritate imediată la nivel de Guvern și este focusată pe fortificarea măsurilor de control al infecției, care să asigure condiții de continuitate a activității social-economice a țării și pe 

asigurarea instituțiilor medicale cu resursele necesare: personal medical și de suport, medicamente, dispozitive și echipamente medicale. În acest scop vor fi constant implementate măsuri 

în următoare direcții prioritare: 

- îmbunătățirea mecanismelor de recrutare, menținere și dezvoltare a resurselor umane în sănătate; 

- sporirea accesului la medicamente sigure, eficiente și la prețuri accesibile; 

- creșterea accesului la servicii medicale, în special al populației rurale; 

- gestionarea transparentă și eficientă a bugetului sistemului de sănătate, inclusiv a Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală; 

- integrarea sistemelor informaționale din medicină; 

- fortificarea sistemului de supraveghere a bolilor. 

Indicatori de produs/rezultat: 

- Reducerea ponderii cheltuielilor private (ale gospodăriilor casnice) pentru sănătate pînă la 5,2% (în anul 2020 – 5,5%); 

- 35% din populație beneficiază de medicamente compensate prin extinderea listei acestora (în anul 2019 – 31%); 

- 50% din medicamentele compensate sunt parte a listei medicamentelor esențiale (în anul 2019 – 45%); 

- 50% din populația eligibilă este vaccinată anti Covid-19 (în septembrie 2021 - 22,5%);  

- Asigurarea cu medici la 10 mii locuitori este mai mare de 50 de medici (în anul 2020 – 47,7 medici); 

- Asigurarea cu personal medical mediu este mai mare de 90 de persoane la 10 000 populație (în anul 2020 – 89,3 persoane); 

- 750 de tineri specialiști medici și personal medical cu studii medii angajați în mediul rural beneficiază anual de facilități de angajare (în anul 2020 – 727 persoane); 

- Majorarea cu 55% a salariilor personalului administrativ-gospodăresc din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice;  

Proiectele tehnice pentru construcția spitalelor regionale Bălți și Cahul aprobate. 

1. Stabilirea direcțiilor strategice de 

modernizare a sistemului de sănătate 

1.1. Elaborarea și aprobarea Strategiei 

naționale de sănătate 2022-2031 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

SAMEP; toate 

subdiviziunile 

PAG, 

Cap. VI/Sănătate/ 

Modernizarea sistemului de 

sănătate/alin.1 

2. Monitorizarea spațiului informațional în 

vederea combaterii dezinformării și/sau 

informării manipulatorii cu privire la 

situația pandemică și la acțiunile de 

prevenire a răspândirii infecției COVID-19 

2.1. Crearea echipei responsabile de 

monitorizarea spațiului informațional în 

vederea combaterii dezinformării și/sau 

informării manipulatorii   

Decembrie 

2021 

Echipa creata;  

3 rapoarte de 

monitorizare 

prezentate 

conducerii. 

SICMM; 

DPDSPUSP 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 3 

3. Ajustarea continuă și permanentă a 

tuturor protocoalelor de tratament și 

standardele de proceduri în cazul infecției 

cu COVID-19 

3.1. Elaborarea și actualizarea actelor 

normative de standardizare a serviciilor 

medicale (ghiduri practice, protocoale 

clinice, standarde, algoritmi de conduită 

medicală) în cazul infecției cu COVID-19 

Decembrie 

2021 

Acte normative de 

standardizare a 

serviciilor și 

procedurilor 

aprobate 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS; 

SSMC; 

DPDSPUSP 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 4 
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4. Asigurarea accesului nelimitat, imediat 

și gratuit tuturor persoanelor cu simptome 

clinice sau contacților din focare la teste 

PCR sau rapide antigenice pentru detecția 

Covid-19 prin creșterea capacității de 

testare a laboratoarelor publice și private, 

inclusiv la domiciliu prin centre mobile de 

testare și creșterea numărului locurilor de 

colectare a analizelor 

4.1. Punerea în aplicare a testării rapide a 

pacienților pentru detectarea Ag SARS-CoV- 

2 de către Serviciul de asistență medicală 

urgentă prespitalicească 

Decembrie 

2021 

Act normativ 

aprobat; 

Numărul de teste 

efectuate 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

DPDSPUSP 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 5 

4.2. Elaborarea și aprobarea ordinului privind 

eficientizarea măsurilor de asigurare a 

accesului nelimitat, imediat și gratuit a 

tuturor persoanelor cu simptome clinice 

Covid - 19 sau contacților din focare la teste 

PCR sau rapide antigenice, inclusiv la 

domiciliu prin creșterea capacității de testare 

a laboratoarelor publice și private, a centre 

mobile de testare și creșterea numărului 

locurilor de colectare a analizelor 

Noiembrie 

2021 

Act normativ 

aprobat 

DPDSPUSP; 

DGPDSMI; 

SPDAMPC 

5. Testarea obligatorie și regulată a 

personalului medical și asigurarea 

intervențiilor timpurii pentru susținerea 

personalului infectat; crearea condițiilor de 

recuperare pentru prevenirea epuizării 

(„arderii”) profesionale 

5.1. Elaborarea și aprobarea ordinului privind 

testarea obligatorie și regulată a personalului 

medical și asigurarea intervențiilor timpurii 

pentru susținerea personalului infectat; 

crearea condițiilor de recuperare pentru 

prevenirea epuizării („arderii”) profesionale 

Noiembrie 

2021 

Act normativ 

aprobat 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS; 

SSMC; 

DPDSPUSP 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 6 

6. Organizarea accesului rapid și 100% 

gratuit la tratament pentru pacienții cu 

forme ușoare și ușor moderate de COVID-

19 în condiții de domiciliu, inclusiv prin 

elaborarea și punerea în aplicare a unui 

mecanism de livrare a medicamentelor 

compensate la domiciliu, pentru bolnavii 

solitari sau lipsiți de îngrijiri de distanță a 

familiei 

6.1 Ajustarea actelor normative privind 

accesul la medicamente compensate conform 

actelor normative de standardizare a 

serviciilor medicale pentru tratamentul Covid 

-19 în condiții de domiciliu 

Noiembrie  

2021 

Acte normative 

aprobate 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS; SSMC; 

DPDMDM; 

DPBAM 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 7 

6.2. Elaborarea și aprobarea ordinului privind 

eficientizarea măsurilor de punere în aplicare 

a mecanismului de livrare a medicamentelor 

compensate la domiciliu, pentru bolnavii 

solitari sau lipsiți de îngrijiri de distanță a 

familiei 

Decembrie 

2021 

Acte normative 

aprobate 

DGPDSMI; 

SPDAMPC 

DPDMDM; 

DPDSPUSP; 

DPBAM 

7. Organizarea la necesitate a platformelor 

/punctelor de diagnosticare (pentru 

tomografie, radiografie, analize clinice) 

pentru pacienții care se află în tratament și 

supraveghere la domiciliu pentru evaluarea 

corectă în dinamică a cazurilor de COVID-

19 și ajustării tratamentului 

7.1. Elaborarea și aprobarea ordinului privind 

eficientizarea măsurilor de organizare a 

platformelor /punctelor de diagnosticare 

(pentru tomografie, radiografie, analize 

clinice) pentru pacienții care se află în 

tratament și supraveghere la domiciliu pentru 

evaluarea corectă în dinamică a cazurilor de 

COVID-19 și ajustării tratamentului 

Noiembrie  

2021 

Act normativ 

aprobat 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

DPDSPUSP 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 8 

8. Asigurarea neîntreruptă a sistemului 

medical cu tot spectrul de medicamente 

necesare în tratamentul COVID-19 și 

echipamente necesare, inclusiv prin 

8.1. Organizarea procedurilor pentru 

asigurarea instituțiilor medicale cu 

medicamente, consumabile și dispozitive 

medicale necesare pentru diagnosticarea și 

Decembrie  

2021 

Numărul de 

licitații/achiziții 

organizate  

DPDMDM; 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS; SSMC 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 12 
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utilizarea corectă și eficientă a asistenței 

oferite de Uniunea Europeană și Banca 

Mondială 

tratamentul pacienților și prevenirea și 

controlul infecției Covid – 19  

8.2. Consolidarea sistemului de monitorizare 

a stocurilor de medicamente, echipamente de 

protecție și dispozitive medicale a IMSP 

COVID conform; 

Decembrie 

2021 

Gradul de asigurare 

a IMSP COVID cu 

medicamente, 

consumabile și 

dispozitive medicale 

DPDMDM; 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS;  

SSMC 

8.3. Evaluarea, cu suportul OMS, a asigurării 

IMSP cu oxigen 

Decembrie 

2021 

Raport de evaluare 

elaborat și prezentat 

conducerii 

DPDMDM; 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS; SSMC  

9. Asigurarea accesului permanent al 

populației la vaccinuri sigure și de calitate 

anti-COVID-19 pentru atingerea imunității 

colective necesare și stopării răspândirii 

infecției 

9.1. Participarea pe platforma COVAX la 

consultările cu organismele internaționale 

GAVI, OMS și Coaliția pentru inovații în 

pregătirea antiepidemică (CEPI) referitor la 

facilitarea și garantarea accesului la vaccinuri 

împotriva infecției COVID-19. 

Decembrie 

2021 

Gardul de asigurare 

a țării cu vaccin 

anti-Covid - 19 

DPDSPUSP; 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SSMC 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 14 

10. Accelerarea campaniei de vaccinare și 

crearea unui Call Centru național pentru 

oferirea accesului la informație pe perioada 

campaniei de vaccinare 

10.1. Organizarea și desfășurarea săptămânii 

de comunicare de vaccinare anti-Covid   

Octombrie  

2021 

Act normativ 

aprobat 

SICMM; 

DPDSPUSP 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 15 
10.2. Instituirea Call Centru național pentru 

oferirea accesului la informație pe perioada 

campaniei de vaccinare 

Octombrie 

2021 

Act normativ 

aprobat 

DPDSPUSP 

11. Îmbunătățirea comunicării instituțiilor 

medicale spitalicești cu familiile pacienților 

spitalizați, în special în stare critică prin 

crearea unor puncte de informare accesibile 

24/24 

11.1. Crearea în spitale a unităților de 

informare și comunicare cu familiile 

pacienților spitalizați accesibile 24/7 

Octombrie  

2021 

Act normativ 

aprobat; 

Numărul de spitale 

cu unități de 

informare 

funcționale  

DGPDSMI; 

SPDAMS 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 16 

12. Considerarea consecințelor 

comportamentale și economice în aplicarea 

oricăror restricții de sănătate publică, cu 

consultarea extinsă a părților interesate și 

asigurarea predictibilității aplicării acestora 

12.1. Elaborarea și ajustarea măsurilor de 

sănătate publică recomandate în dependență 

de nivelul de alertă 

Decembrie  

2021 

Acte normative 

aprobate de CNESP 

DPDSPUSP PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 17 

13. Fortificarea sistemului de asistență 

medicală primară prin centrarea lui pe 

nevoile pacientului și comunității, a 

accesului cetățenilor la servicii esențiale de 

sănătate 

13.1. Evaluarea prestatorilor de servicii 

medicale în asigurarea continuității 

serviciilor esențiale de sănătate în pandemia 

COVID-19 

Decembrie 

2021 

Raport  

de evaluare 

DGPDSMI; 

SPDAMPC 

SPDAMS; SSMC  

PAG,  

Cap.VI/Sănătate/ 

Consolidarea capacității 

sistemului de sănătate/alin. 3 

14. Îmbunătățirea mecanismului de 

motivare a angajaților sistemului de 

sănătate implicați în măsuri de 

supraveghere a persoanelor infectate cu 

Covid-19   

14.1. Elaborarea indicatorilor de performanță 

pentru angajații din serviciul de supraveghere 

de stat în sănătate publică  

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPDSPUSP;  

DPBAM 

PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin.10 

Hotărîrea Guvernului nr. 

837/2016 
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14.2. Ajustarea măsurilor de sprijin pentru 

lucrătorii medicali expuși riscului de 

îmbolnăvire în contextual pandemiei 

COVID-19 

Noiembrie  

2021 

Proiect de lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

DPBAM PAG,  

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin.10 

15. Ajustarea mecanismului de organizare 

a concursurilor cu accent pe competențe 

profesionale și calități de lider/manager, 

integritate, meritocrație și depolitizare a 

medicinii; Stoparea procesului de numire a 

conducătorilor agențiilor și instituțiilor 

medicale pe criterii politice 

15.1. Elaborarea și aprobarea proiectului 

hotărârii de Guvern pentru modificarea HG 

nr.1016/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind numirea în funcție 

pe bază de concurs a conducătorilor 

instituțiilor medico-sanitare publice şi a 

Contractului-tip de management al instituției 

în scopul stabilirii reglementărilor de 

organizare a concursurilor cu accent pe 

competențe profesionale de management, 

integritate, meritocrație cu scopul 

depolitizării și profesionalizării medicinii 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

SRUPS PAG, 

Cap. V/Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 18 

Cap. VI/Sănătate/ 

Depolitizarea sistemului de 

sănătate/alin. 2 

15.2. Actualizarea cadrului normativ privind 

regulamentul de activitate al instituțiilor 

medicale  

Decembrie 

 2021 

Act normativ 

aprobat 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS; 

SSMC; SJ 

15.3.Ajustarea cadrului normativ de 

reglementare cu privire la Consiliile de 

administrare a instituțiilor medicale  

Decembrie 

 2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS; 

SSMC; SJ 

16. Îmbunătățirea mecanismelor de 

recrutare, menținere și dezvoltare a 

resurselor umane în sănătate  

16.1. Modificarea Regulamentului privind 

salarizarea angajaților din instituțiile medico-

sanitare publice încadrate în sistemul 

asigurării obligatorii de asistență medicală, în 

contextul majorării salariilor personalului 

administrativ-gospodăresc 

Octombrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPBAM PAG,  

Cap. V, dom. 1,  

alin. (10); 

 Hotărârea Guvernului nr. 

837/2016 

17. Stimularea utilizării tehnologiilor 

informaționale, inovațiilor în medicină, 

inclusiv a soluțiilor de telemedicină 

17.1. Dezvoltarea și aprobarea certificatului 

digital interoperabil de vaccinare, testare, 

vindecare de Covid-19 

Octombrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

STIC; 

DPDSPUSP 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS  

PAG,  

Cap. V /Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin. 9, 

alin.13 
17.2. Dezvoltarea și aprobarea aplicației 

mobile pentru implementarea supravegherii 

persoanelor în carantină 

Decembrie  

2021 

Ordin comun MS-

MAI 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

17.3. Elaborarea și aprobarea cadrului 

normativ privind investigațiile clinice pentru 

dispozitivele medicale 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPDMDM PAG,  

Cap. VI/Sănătate/ 

Modernizarea sistemului de 

sănătate/alin. 5 17.4. Perfecționarea mecanismelor de 

procurări de medicamente și dispozitive 

medicale, în vederea sporirii accesului la 

inovații 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPDMDM 
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17.5. Aprobarea Conceptului tehnic al 

Sistemului informațional privind Evidența 

automatizată a medicamentelor în vederea  

supravegherii circulației medicamentelor pe 

piața națională pentru identificarea stocurilor 

şi prevenirea deficitului lor 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

STIC; 

DPDMDM 

PAG, 

Cap. VI/Sănătate/ Accesul, 

calitatea și siguranța 

medicamentelor și 

consumabilelor 

medicale/alin.8 

18. Creșterea accesului la servicii medicale, 

în special pentru populația rurală 

18.1. Asigurarea cu echipamente de înaltă 

performanță a instituțiilor medicale la nivel 

regional 

Decembrie 

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPDMDM; 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS 

PAG,  

Cap. V /Gestionarea eficientă 

a crizei sanitare cauzate de 

pandemia COVID-19/alin.11 

18.2. Efectuarea analizei de impact și 

examinarea oportunității de modificare a 

Programului unic al asigurării obligatorii de 

asistență medicală, în vederea extinderii 

volumului de servicii de asistență medicală 

primară, de ambulatoriu și spitalicești 

Decembrie 

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DGPDSMI; 

DPBAM 

18.3. Revizuirea Catalogului tarifelor unice 

pentru serviciile medico-sanitare prestate 

contra plată de către instituțiile medico-

sanitare publice, precum și pentru serviciile 

acoperite din fondurile asigurării obligatorii 

de asistență medicală, prestate de instituțiile 

medico-sanitare publice și cele private. 

Octombrie 

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPBAM 

19. Dezvoltarea modernă a serviciilor 

comunitare geriatrice, paliative și de 

reabilitare 

19.1. Elaborarea Regulamentului privind 

activitatea serviciilor de îngrijire paliativă, a 

Nomenclatorului serviciilor de îngrijire 

paliativă și Standardelor minime de calitate 

pentru serviciile de îngrijire paliativă 

Decembrie  

2021 

Proiect de Hotărâre 

de Guvern 

prezentat 

Cancelariei de Stat 

DGPDSMI; 

SPDAMPC 

PAG,  

Cap.VI/Sănătate/ 

Modernizarea sistemului de 

sănătate/alin.6 

20. Sporirea accesului la medicamente 

sigure, calitative și eficiente 

20.1. Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului cu privire la modalitatea de 

formare a Listei naționale a medicamentelor 

esențiale și actualizarea Listei naționale a 

medicamentelor 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPDMDM; 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS; SSMC  

PAG,  

Cap. VI /Sănătate/ Accesul, 

calitatea și siguranța 

medicamentelor și 

consumabilelor 

medicale/alin.1 

20.2. Revizuirea și îmbunătățirea procedurii 

de formare a prețurilor la medicamente 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPDMDM PAG, 

Cap. VI /Sănătate/Accesul, 

calitatea și siguranța 

medicamentelor și 

consumabilelor medicale/ 

alin.2 

21. Elaborarea unui mecanism funcțional 

de compensare a dispozitivelor medicale 

din fondurile asigurării obligatorii de 

asistență medicală 

21.1. Asigurarea cadrului normativ primar 

privind compensarea dispozitivelor medicale 

din fondurile asigurării obligatorii de 

asistență medicală 

Octombrie 

2021 

Proiect de lege 

adoptat de Guvern 

și transmis 

Parlamentului 

DPDMDM; 

DPBAM 

PAG,  

Cap. VI/Sănătate/ Accesul, 

calitatea și siguranța 

medicamentelor și 
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21.2. Stabilirea mecanismului de compensare 

a dispozitivelor medicale în condițiile 

asigurării obligatorii de asistență medicală 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

consumabilelor 

medicale/alin.4 

22. Promovarea sănătății și stilului de viață 

sănătos prin abordarea principalilor factori 

de risc care influențează starea de sănătate, 

cum ar fi alimentația sau tutunul 

22.1. Elaborarea modificărilor la cadrul 

normativ privind controlul alcoolului  

Decembrie  

2021 

Proiect de lege 

prezentat 

Cancelariei de Stat 

DPDSPUSP PAG, 

Cap. VI/Sănătate/ Sănătate 

publică/alin.9,10 

23. Asigurarea controlului deplin al 

maladiilor infecțioase cu impact major 

asupra sănătății publice, în special a 

tuberculozei și HIV/SIDA prin crearea unui 

acces larg la intervenții specializate 

23.1. Elaborarea Programului național de 

prevenire și control al infecției HIV/SIDA și 

ITS 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPDSPUSP PAG, 

Cap.VI/Sănătate/ Sănătate 

publică/alin. 5 

23.2. Elaborarea Programului național de 

răspuns la tuberculoză 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPDSPUSP 

23.3. Elaborarea Programului Național de 

Imunizări 2021 - 2025 

Decembrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPDSPUSP 

24. Asigurarea prevenirii și controlului 

bolilor non-transmisibile prin promovarea 

sănătății, educației pentru sănătate și 

stilului de viață sănătos; Fortificarea 

Programelor Naționale cu accent pe nevoile 

pacientului oncologic, cardiac, etc., cât și 

pe acțiuni imediate concentrate pe măsuri 

de prevenire și detecție a maladiilor în 

stadii incipiente  

24.1. Elaborarea și aprobarea Planului de 

Acțiuni pentru perioada 2021-2025 privind 

implementarea Programul național de control 

al cancerului pentru anii 2016-2025 

Octombrie  

2021 

Hotărâre de 

Guvern aprobată 

DPDSPUSP 

DGPDSMI; 

SPDAMS 

PAG, 

Cap.VI/Sănătate/ Sănătate 

publică/ alin. 6; alin. 10  

24.2. Elaborarea și aprobarea modificărilor la 

cadrul normativ privind controlul tutunului în 

vederea  punerii în aplicare a reglementărilor 

referitoare la cantitatea de nicotina și 

etichetarea produselor de tutun și celor 

conexe  

Decembrie  

2021 

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și transmis la 

Parlament 

DPDSPUSP PAG,  

Cap. VI/Sănătate/ Sănătate 

publică/alin. 6, 7, 8 

24.3. Elaborarea Programului național de 

prevenire și control al bolilor non-

transmisibile pentru anii 2022-2026 

Decembrie  

2021 

Proiect de Hotărâre 

de Guvern 

prezentat 

Cancelariei de Stat 

DPDSPUSP; 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS 

PAG, 

Cap.VI/Sănătate/ Sănătate 

publică/alin. 9, 10 

25. Fortificarea serviciului de sănătate 

publică în vederea protejării și promovării 

sănătății populației și de asigurare a calității 

serviciilor medicale prestate 

25.1. Revizuirea cadrului normativ de 

organizare și funcționare a Agenției 

Naționale pentru Sănătate Publică  

Decembrie 

2021 

Proiect de lege 

aprobat de Guvern 

și transmis 

Parlamentului 

DPDSPUSP PAG, 

Cap.VI/Sănătate/ 

Sănătate publică/alin. 1/ 

Calitatea serviciilor 

medicale/alin. (1) 

26. Oferirea sprijinului necesar locuitorilor 

din stânga Nistrului în combaterea crizei 

pandemice COVID-19 

26.1. Realizarea măsurilor de imunizare 

împotriva COVID-19, de sporire a accesului 

la serviciile de testare și la serviciile de 

asistență medicală pentru cetățenii cu 

domiciliu în regiunea transnistreană 

Octombrie  

2021 

% populației 

imunizate din regiune; 

Servicii de asistență 

medicală oferite; 

Volumul ajutoarelor 

umanitare 

redirecționate 

DPDSPUSP; 

DGPDSMI; 

SPDAMPC; 

SPDAMS 

PAG,  

Cap. VI/ Reintegrarea 

țării/alin.7 

27. Gestionare transparentă și eficientă a 

bugetului sistemului de sănătate, în special 

a fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală 

27.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea Legii fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pe 

anul 2021, nr.256/2020 

Octombrie  

2021 

Proiect de lege 

elaborat și înaintat 

spre aprobare 

DPBAM PAG, 

Cap. VI/Sănătate/ 

Consolidarea capacităților 

sistemului de sănătate/alin.1 
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Lista abrevierilor: 

SAMEP – Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor; 

SCAE - Serviciul Coordonarea Asistenței Externe; 

DPDSPUSP – Direcția Politici în Domeniul Sănătății Publice și Urgențe Sănătatea Publică;  

DGPDSMI - Direcția Generală Politici în Domeniul Serviciilor Medicale Integrate; 

SPDAMPC - Secția Politici în Domeniul Asistenței Medicale Primare și Comunitare; 

SPDAMS - Secția Politici în Domeniul Asistenței Medicale Spitalicești; 

SSMC - Serviciul Sănătatea Mamei și Copilului; 

DPDMDM - Direcția Politici în Domeniul Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; 

DPDMPM - Direcția Politici în Domeniul Managementului Personalului Medical; 

DPBAM - Direcția Politici de Buget și Asigurări Medicale; 

DFA - Direcția Financiar Administrativă; 

SJ – Serviciul Juridic; 

SRUPS - Serviciul Resurse Umane și Probleme Speciale; 

SICMM - Serviciul de Informare și Comunicare cu Mass-Media; 

STIC - Serviciul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (E-sănătate). 

 

27.2. Elaborarea și aprobarea proiectului 

legii fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală pe anul 2022 

Noie

mbrie 

2021 

Proiect de lege 

elaborat şi înaintat 

spre aprobare 

DPBAM; 

DGPDSMI 

SPDAMPC; 

SPDAMS;  

DPDMDM; 

DPDSPUSP  

27.3. Elaborarea și aprobarea criteriilor de 

contractare a prestatorilor de servicii 

medicale în cadrul sistemului asigurării 

obligatorii de asistență medicală pentru anul 

2022 

Dece

mbrie 

2021 

Act normativ 

aprobat 

DPBAM 

DGPDSMI 

SPDAMPC 

SPDAMS; SSMC 


