Anexă la Ordinul Ministerului Sănătăţii
nr. 18 din15.01.2013
PLANUL DE ACTIVITATE
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PENTRU ANUL 2013
Obiectivele stabilite în
Programul de Dezvoltare
Nr
Acţiuni
Strategică al Ministerului
Sănătăţii 2012 - 2014
Secţiunea I: Elaborarea politicii şi managementul sistemului sănătăţii
1. 100% din funcţionarii publici Elaborarea planurilor de activitate ale
(FP) ai MS sunt remuneraţi în subdiviziunilor
baza sistemului de salarizare Elaborarea setului de indicatori de evaluare
şi
motivare
bazat
pe a performanţei colective pentru fiecare
performanţe
subdiviziune

3.

4.

60% din personalul MS
dispune
de
capacităţi
fortificate
de
elaborare,
implementare, monitorizare şi
evaluare a politicilor de
sănătate
şi
planificare
strategică
60% din personalul MS
dispune
de
capacităţi
fortificate de comunicare,
utilizare a limbii moderne,
operare
cu
platforme
informaţionale,
inclusiv
comunicare electronică
Delimitarea
clară
între
funcţiile de elaborare a
politicilor şi funcţiile de
acordare a serviciilor în
cadrul autorităţilor, precum şi

Subdiviziunea
responsabilă

Indicator
de monitorizare

Trimestrul I

Toate
subdiviziunile
Toate
subdiviziunile

Elaborarea planului anual de instruire a
Trimestrul I
personalului MS
Instruirea funcţionarilor publici în
Trimestrul IV
elaborarea şi evaluarea politicilor bazate pe
dovezi

SRU
SRU

Planuri anuale de activitate
elaborate şi aprobate
Set de indicatori de evaluare a
performanței
colective
elaborat
de
fiecare
subdiviziune
100%
FP
au
stabilite
obiective
şi
indicatori
individuali de performanţă
Plan anual de instruire
elaborat
Ponderea FP instruiţi

Organizarea instruirilor funcţionarilor
publici în domeniile: comunicare, limbi
moderne şi platforme informaţionale
Aprobarea Metodologiei privind evidența
și transmiterea documentelor electronice
funcționarului public la angajare și de la
funcționarul public la demisie/concediere
Revizuirea sarcinilor de bază din fişele de
post în baza Regulamentelor de activitate a
subdiviziunilor
Prezentarea justificării rolului
subdiviziunilor/instituţiilor subordonate în

Trimestrul IV

SRU

Numărul de FP instruiţi

Trimestrul
IV

SRU

Regulament aprobat

Trimestrul II

SRU
Toate
Subdiviziunile
SeT, DMPM,
DSP, DMDM,

Stabilirea şi revizuirea obiectivelor şi
indicatorilor individuali de performanţă
2.

Termen
de realizare

Trimestrul IV

Trimestrul I
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Trimestrul IV

Toate
subdiviziunile

100% fişe de post revizuite
Numărul de scrisori în care
vor fi aduse dovezi privind

5.

eliminarea
dublării
şi prestarea serviciilor, în conformitate cu
suprapunerii
serviciilor mandatul legal
publice acordate
Efectuarea unui studiu de statistică privind
cele mai populare destinaţii pentru
recunoaşterea diplomelor medicale
Armonizarea regulamentelor cu directivele
sectoriale ale UE privind recunoaşterea
diplomelor de studii în medicină
Simplificarea procesului de Analiza şi elaborarea, la necesitate, a
acordare a serviciilor publice instrucţiunilor noi de acordare a serviciilor
publice

6.

Dezvoltarea sistemului de Monitorizarea implementării la nivel de
monitorizare şi evaluare a ţară a Rezoluţiilor cheie ale OMS aprobate
performanţelor sistemului de la nivel regional şi global
sănătate (EPSS)

7.

Sporirea calităţii serviciilor Dezvoltarea sistemului de management al
medicale
calităţii în sănătate

8.

Dezvoltarea sistemului de e- Elaborarea Strategiei de dezvoltare a
sănătate
domeniului de e-sănătate
Implementarea Sistemului Informațional
Automatizat Asistenta Medicala Primara in
60% IMSP din AMP
Implementarea Sistemului Informațional
Automatizat Asistenta Medicala
Spitaliceasca in instituții pilot
Implementarea Telemedicinii şi Dosarului
electronic a pacientului ca forme de baza a
e-Sănătăţii
Implementarea sistemului electronic de
supraveghere a maladiilor transmisibile
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Trimestrul I

CNSP, CIM, AT,
CNEAS, CNTS,
CNMS, AMDM
DMPM

necesitatea
prestării
în
continuare
a
serviciilor
publice
Studiu efectuat

Trimestrul II

DMPM

Proiecte de acte legislative
/modificările
elaborate/
consultate/aprobate
Instrucţiuni elaborate

Trimestrul II

SeT, DMPM,
DSP, DMDM,
CNSP, CIM, AT,
CNEAS, CNTS,
AMDM
Trimestrul IV
SAMEP
Lista rezoluţiilor cheie ale
Toate
OMS implementate la nivel
subdiviziunile de ţară elaborată
Raport anual de monitorizare
elaborat
Pe parcursul SPCSS, CNEAS Ghiduri,
protocoale,
anului
standarde, algoritmi elaboraţi,
actualizaţi şi implementați
Trimestrul II
SeT, Toate
Strategie elaborată
subdiviziunile,
CNMS
Trimestrul IV
SeT, DAMP
Sistem
Informațional
implementat in 60 % din
IMSP-uri din AMP
Trimestrul IV SeT, DAMSU Sistem
Informațional
implementat in instituțiile
pilot
Trimestrul IV
SeT, DAMP,
Număr de servicii medicale
DAMSU
oferite prin telemedicină;
Număr de dosare electronice
aplicate
Trimestrul II
DSP, SPN,
Sistem
electronic
CNSP,
implementat în 100% IMSP

9.

Implementarea serviciilor de eSanatate Trimestrul IV
pentru cetățeni, mediul de afaceri si altor
APC
Actualizarea şi modernizarea paginii web a Trimestrul I
Ministerului Sănătăţii
Dezvoltarea şi consolidarea Dezvoltarea cadrului legal al colaborării
Pe parcursul
parteneriatelor de colaborare internaţionale în domeniul sănătăţii
anului
internaţională în domeniul
sănătăţii, la fel, şi a Dezvoltarea durabilă a parteneriatelor de
Pe parcursul
parteneriatelor de colaborare colaborare bilaterale şi multilaterale în
anului
intersectoriale
domeniul sănătăţii

Extinderea Asistenţei Oficiale pentru
Dezvoltare în scopul obţinerii noilor
performanţe a Sistemului de Sănătate
Coordonarea şi monitorizarea Asistenţei
Oficiale pentru Dezvoltare în cadrul
sectorului sănătăţii
Elaborarea Raportului Asistenţei Oficiale
pentru Dezvoltare
Consultarea cu societatea civilă a
proiectelor de decizie care au impact
asupra societăţii
Organizarea evenimentelor care să
stimuleze participarea cetăţenilor la
procesul decizional
Actualizarea bazei de date ale părţilor
interesate şi asigurarea accesibilităţii
acestei informaţii
Desfăşurarea unor acţiuni de promovare a
practicii publicării în mass-media a
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SeT, CNSP,
AMDM,
CNEAS
SeT, SIC
DREIE

DREIE

20 de servicii de eSănătate
disponibile pentru cetăţeni,
mediu de afaceri şi alte APC
Pagina web a Ministerului
funcţională în format nou
Tratate
Internaţionale
elaborate,
promovate,
semnate şi adoptate/ratificate
Reuniuni convocate în cadrul
organizaţiilor internaţionale
interguvernamentale
cu
participare
activă
a
reprezentanţilor Sistemului de
Sănătate;
Vizite oficiale organizate
Planuri de acţiuni bilaterale
convenite şi implementate
Acorduri de Grant negociate
şi încheiate

Pe parcursul
anului

DREIE

Pe parcursul
anului

DREIE

Nr. de şedinţe trimestriale ale
CSSDAE organizate

Semestrul I

DREIE

Trimestrul IV

Toate
Subdiviziunile,
SAMEP
Toate
Subdiviziunile,
SAMEP

Raport AOD elaborat pentru
anul precedent
100% de acte de decizie
consultate

Trimestrul IV

Trimestrul IV

Trimestrul IV

Toate
Subdiviziunile,
SAMEP
SIC, SAMEP

Numărul de evenimente şi
numărul
de
persoane
informate, distribuite pe sexe,
mediu rural/urban, vîrsta
Accesibilitatea bazelor de
date; opiniile experţilor/ONG
privind calitatea bazei de date
Numărul
de
acţiuni/evenimente

informaţiei ce ţine de transparenţa
decizională

10. Sporirea gradului de asigurare Elaborarea cadrului normativ necesar
cu cadre în sectorul de licenţierii/autorizării activităţilor
sănătate
profesionale
Implementarea Programului de dezvoltare
al resurselor umane din sistemul sănătăţii,
inclusiv cu implementarea sistemului
informațional automatizat Resurse Umane
Analiza situaţiei privind mobilitatea
resurselor umane şi a factorilor
contribuitori
Analiza şi compatibilizarea curriculelor
instruirii postuniversitare la necesitățile
sistemului de sănătate si la standardele
internaționale
Organizarea companiei de informare a
personalului medical referitor la cadrul
legal al mobilității circulare
Elaborarea cadrului normativ privind
instruirea şi formarea infirmierilor
11 Extinderea
acoperirii Perfecţionarea mecanismelor de plată a
populaţiei cu AOAM până la contribuţiilor la fondul AOAM şi
85,0%
eliminarea inechităţilor în stabilirea
mărimii acestora prin reevaluarea
veniturilor ca bază de calcul
Elaborarea şi implementarea cadrului
legislativ privind includerea noilor
categorii de contribuabili la fondurile
asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală
Revizuirea volumului serviciilor medicale
din Programul Unic al AOAM
Elaborarea normelor metodologice de
aplicare a PU al AOAM pentru 2014
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desfăşurate;
numărul
de
informaţii
ce
ţin
de
transparenţa
decizională
publicate în mass-media
Cadru normativ şi legislativ
elaborat

Trimestrul II

DMPM, DJ,
CNMS

Trimestrul IV

DMPM, SeT,
CNMS,

Trimestrul IV

DMPM, CNMS

Trimestrul IV

DMPM

% curriculei revizuite

Trimestrul IV

DMPM

Campanie lansată şi
organizată

Trimestrul II

DMPM, SPDS

Trimestrul III

DBFA

Mecanism elaborat

Trimestrul IV

DBFA

Numărul de categorii noi de
persoane incluse

Rapoarte de progres

Raport elaborat

Cadrul normativ aprobat

Trimestrul IV

DAMP,
PU revizuit
DAMSU, DBFA
Trimestrul IV DAMP, DAMSU, Norme
DBFA
elaborate

metodologice

Îmbunătăţirea mecanismului de colectare a
primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală
Elaborarea şi implementarea mecanismelor
de subvenţionare a contribuţiilor la
FAOAM în baza pragului absolut al
sărăciei
Elaborarea şi implementarea cadrului
legislativ privind co-asigurarea în cadrul
sistemului asigurărilor obligatorii de
asistenţă medicală
Îmbunătăţirea mecanismelor de control
privind obligativitatea poliţei de asigurare
de asistenţă medicală
12. Îmbunătăţirea mecanismului Dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de
de finanţare în sistemul de plată pentru prestatorii de servicii medicale
sănătate
spitaliceşti bazată pe Caz complex
Remunerarea lucrătorilor medicali în baza
performanţelor
Contractarea instituţiilor medico-sanitare
în baza indicatorilor de performanţă

Trimestrul IV

DBFA

Mecanism îmbunătăţit

Trimestrul IV

DBFA

Mecanism de subvenţionare
elaborat şi implementat

Trimestrul IV

DBFA

Cadru legislativ elaborat şi
implementat

Trimestrul IV

DBFA

Mecanism
îmbunătăţit

Trimestrul II

DBFA,
DAMSU

Trimestrul IV

Trimestrul IV

Dezvoltarea şi implementarea
Trimestrul IV
mecanismelor de evaluare a performanţelor
economice şi cost-eficienţei activităţii
prestatorilor de servicii medicale
Perfecţionarea mecanismelor de plată
Trimestrul IV
pentru serviciile de sănătate prestate de
centrele comunitare pentru controlul TB,
centrelor de sănătate mintală, cabinetelor
de consiliere şi testare voluntară,
cabinetelor narcologice, centrelor de
intervenţie timpurie, centrelor prietenoase
tinerilor
Îmbunătăţirea cadrului legal existent
Trimestrul IV
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de

control

Mecanism de plată aplicat

DBFA, DMPM, % lucrătorilor medicali
DAMP, DAMSU remuneraţi în baza
performanţelor
DBFA, DAMP, Nr. instituţiilor contractate
DAMSU
% resurselor financiare
contractate în baza
indicatorilor de performanță
DBFA, CNMS Mecanism aprobat

DBFA, DAMP,
DAMSU, DSP

Mecanisme de plată
perfecţionate

DBFA, DAMP,

Cadrul normativ elaborat şi

privitor la asigurarea finanțării instituţiilor
medicale de către autorităţile publice locale
13. Asigurarea
bazei
legale Elaborarea şi monitorizarea implementării
Trimestrul II
pentru sporirea echităţii şi planului privind ajustarea cadrului
transparenţei în alocarea normativ naţional la standardele UE
resurselor
conform Modificarea Legii ocrotirii sănătăţii,
Trimestrul I
standardelor UE
inclusiv prin reglementarea asistenţei
medicale urgente
Secţiunea II Sănătatea publică şi servicii medicale
1. Reorganizarea şi fortificarea Finisarea şi aprobarea Strategiei Naţionale Trimestrul III
Serviciului de Stat de de Sănătate Publică
Supraveghere a Sănătăţii Finisarea procesului de evaluare a
Trimestrul II
Publice
(SSSSP)
în legislaţiei cu privire la sănătatea publică
conformitate
cu
cadrul din punct de vedere al alinierii la
legislativ în domeniu şi exigenţele UE
armonizarea sa la cerinţele Creşterea competenţelor în domeniul
Pe parcursul
Comunităţii Europene
sănătăţii publice şi controlul maladiilor
anului
netransmisibile la nivel de raioane
Aprobarea Regulamentului sanitar privind Trimestrul III
materialele plastice şi obiectele destinate
să vină în contact cu produsele alimentare
armonizat cu Directiva Comisiei Europene
2002/72/CE privind materialele plastice şi
obiectele destinate să vină în contact cu
produsele
Crearea reţelei de laboratoare regionale a
Trimestrul IV
serviciilor de sănătate publică
Aprobarea Conceptului privind organizarea Trimestrul II
serviciilor de sănătate în muncă
Elaborarea proiectelor de acte legislative şi Trimestrul II
normative pentru ratificarea Convenţiei
Internaţionale a Muncii nr. 161/1985
privind serviciile de sănătate în muncă
Elaborarea cadrului legal privind
transpunerea Deciziei UE 2008/426/CE de
modificare a Deciziei 2002/253/CE de
stabilire a definiţiilor de caz pentru
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Trimestrul IV

DAMSU
DJ

DJ,
Toate
subdiviziunile

aprobat
Plan elaborat şi monitorizat
Lege modificată

DSP, CNSP

Strategie
Naţională
de
Sănătate Publică aprobată
Raport de evaluare

DSP, CNSP

Numărul de personal instruit

DSP, CNSP

Regulament aprobat

DSP, CNSP

Laboratoare regionale de
sănătate publică create
Concept aprobat

DSP, CNSP

DSP, CNSP
DSP, CNSP

DSP, DAMP,
CNSP

Actele legislative şi
normative elaborate

Act normativ elaborat
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3

4

Modificarea
actelor
normative
ce
vizează
principiile şi criteriile de
salarizare şi motivare a
personalului medical şi cel
din Serviciul de Stat de
Supraveghere a Sănătăţii
Publice (SSSSP)
Elaborarea mecanismului de
co-finanţare din bugetul
naţional
a
Programelor
Naţionale de Profilaxie şi
Control
al
infecţiei
HIV/SIDA/ITS/Tbc şi
a
Programul
Naţional
de
Imunizări
Fortificarea sistemului de
prevenire
şi
controlul
maladiilor transmisibile, în
special
a
tuberculozei,
HIV/SIDA şi infecţiilor cu
transmitere
sexuală;
hepatitelor

raportarea bolilor transmisibile reţelei
comunitare în conformitate cu Decizia nr.
2119/98/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului
Modificarea sistemului de salarizare în
sistemul sănătăţii, inclusiv al personalului
medical din Serviciul de Stat de
Supraveghere a Sănătăţii Publice

Ajustarea conform CBTM 2014-2016 a
bugetelor Programelor Naţionale:
Programul naţional de combatere a
HIV/SIDA şi ITS;
Programul naţional de control al TBC;
Programul naţional de imunizări

Trimestrul I

DBFA, DMPM,
DAMP,
DAMSU, DSP,
CNSP

Trimestrul II

DBFA, SPN,
CNMS

Implementarea Programului naţional de Trimestrul IV
control al hepatitelor virale pe anii 20122016
Coordonarea
şi
monitorizarea Pe parcursul
implementării Programului naţional de
anului
profilaxie şi control al HIV/SIDA şi ITS pe
anii 2011-2015
Coordonarea
şi
monitorizarea Pe parcursul
implementării Programului naţional de
anului
profilaxie şi control a TB pe anii 20112015
Coordonarea şi monitorizarea activităţii Trimestrul IV
centrelor comunitare teritoriale pentru
suportul tratamentului pacienţilor cu
tuberculoză în condiţii de ambulator
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Acte normative elaborate şi
aprobate

Programe ajustate

SPN

Rapoarte de progres

SPN, CNMS

Rapoarte de progres

SPN, CNMS

Rapoarte de progres

DAMP
IFP „Chiril
Draganiuc”

Raport de progres

5.

6.

Realizarea
Programului
Naţional privind securizarea
transfuzională
şi
autoasigurarea
cu
preparate
sanguine
Prevenirea
şi
controlul
maladiilor non-transmisibile
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Coordonarea
şi
monitorizarea
implementării Programului naţional de
imunizări pe anii 2011 – 2015
Evaluarea
sistemului
naţional
de
supraveghere al bolilor transmisibile
Coordonarea
şi
monitorizarea
implementării
Programului
naţional
privind securitatea transfuzională şi
autoasigurarea ţării cu produse sanguine
pentru anii 2012-2016
Implementarea
Programului
naţional
privind controlul tutunului pentru anii
2012-2016
Elaborarea proiectului de lege privind
ajustarea cadrului legal în domeniul
controlului tutunului în conformitate cu
prevederile Convenţiei cadru a OMS
privind controlul tutunului şi directivelor
UE
Implementarea Programului naţional
privind controlul alcoolului pentru anii
2012-2020
Elaborarea Strategiei Naţionale de
Dezvoltare a Serviciului Oncologic pentru
2013 - 2020
Elaborarea Strategiei Naţionale de
Dezvoltare a Serviciului de Reabilitare şi
Recuperare medicală pentru 2013-2020
Elaborarea şi aprobarea Programului
naţional de control al maladiilor
oncologice pentru anii 2013 - 2017
Coordonarea
şi
monitorizarea
implementării Programului naţional de
profilaxie şi combatere a diabetului zaharat
pentru 2011-2015
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Trimestrul IV

SPN, DSP,
CNSP

Rapoarte de progres

Trimestrul IV

CNSP

Trimestrul IV

DAMSU, SPN,
CNTS

Raport de progres

Trimestrul IV

SPN,
DSP,CNSP

Raport de progres

Trimestrul I

SPN, DSP,
CNSP

Proiect de lege elaborat

Trimestrul IV

SPN, DSP,
CNSP

Raport de progres

Trimestrul II

SPDS, IO

Strategie elaborată şi aprobată

Trimestrul III

SPDS

Strategie elaborată şi aprobată

Trimestrul I

SPN, DAMSU,
IO

Program aprobat

Trimestrul IV

SPN

Raport de progres

Raport elaborat

Elaborarea şi aprobarea Programului
naţional de profilaxie şi combatere a
maladiilor cardiovasculare pentru anii
2013-2020
Coordonarea
şi
monitorizarea
implementării Programului naţional de
reducere a anemiilor prin deficit de fier şi
acid folic pentru a. 2012-2016
Coordonarea
şi
monitorizarea
implementării Programului naţional de
eradicare a tulburărilor prin deficit de iod
pentru 2011-2015
Coordonarea implementării sistemului de
supraveghere nutriţională
Elaborarea şi aprobarea Programului
naţional în domeniul alimentaţiei şi
nutriţiei
Autorizarea circulaţiei legale a substanţelor
narcotice şi psihotrope şi a precursorilor
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Trimestrul I

SPN, DAMSU,
SCR, IC

Program aprobat

Trimestrul IV

SPN, DSP,
CNSP

Raport de progres

Trimestrul IV

SPN, DSP,
CNSP

Raport de progres

Trimestrul IV

DSP, CNSP

Trimestrul II

SPN, DSP,
CNSP

Ghid
de
supraveghere
nutriţională aprobat
Program aprobat

Trimestrul IV

DAMP,
DAMSU, DRN

Realizarea măsurilor de tratament în cazul Trimestrul IV
alcoolismului cronic

DAMP,
DAMSU, DRN

Finalizarea Raportului privitor analiza
situaţiei pe maladiile netransmisibile şi
elaborarea Planului de acțiuni de
implementare a Strategiei de control al
maladiilor netransmisibile
Realizarea studiului cu privire la
supravegherea factorilor de risc ai
maladiilor cronice
Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern
pentru aprobarea Regulamentului privind
cercetarea şi evidenţa bolilor profesionale
Sporirea
gradului
de Implementarea
Campaniei
naţionale
conştientizare a cetăţenilor în antitutun în RM
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100% importatori de substanţe
narcotice, psihotrope şi a
precursorilor autorizaţi
15%
din
persoanele
înregistrate cu alcoolism
cronic tratate
Planul de acţiuni elaborat

Trimestrul IV

DSP, SPN,
DAMSU

Trimestrul IV

DSP, SPN

Trimestrul IV

DSP, CNSP

Regulament aprobat

Trimestrul IV

SPN, DSP,
CNSP

Campanie implementată

Studiu realizat

domeniul reducerii riscurilor,
prevenirea şi combaterea
fumatului, consumului abuziv
de alcool şi a consumului
ilicit de droguri
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Implicarea comunităţii în
promovarea modului sănătos
de viaţă şi diminuarea
impactului factorilor nocivi şi
a riscurilor din mediul
ocupaţional, habitual şi social

Implementarea
Campaniei
naţionale
antialcool în RM
Elaborarea
propunerilor
şi
amendamentelor la Legea nr. 1100 din
30.06.2000 cu privire la fabricarea şi
circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei
alcoolice în conformitate cu Directivele
UE
Elaborarea cadrului legal privitor la
alocarea fondurilor colectate din accizele la
tutun şi băuturi alcoolice către sistemul de
sănătate
Elaborarea
propunerilor
şi
amendamentelor la Legea nr. 713-VIV din
6 decembrie 2001 în Proiecte de Lege
privind controlul şi prevenirea consumului
nociv de alcool, consumului ilicit de
droguri şi de alte substanţe psihotrope,
conform directivei UE
Elaborarea
propunerilor
şi
amendamentelor la Legea viei şi vinului
nr. 57-XVI din 10 martie 2006
Coordonarea
şi
monitorizarea
implementării
Programului
naţional
privind promovarea modului sănătos de
viaţă pentru anii 2007-2015
Realizarea campaniilor de comunicare şi
încurajare a populaţiei de a adopta stiluri
de viaţă cu influenţă pozitivă asupra
sănătăţii
Crearea reţelei naţionale de şcoli de
promovare a sănătăţii
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SPN, DSP,
CNSP
DSP, SPN,
CNSP

Campanie implementată

Trimestrul IV

DSP, SPN
DBFA

Acte normative elaborate

Trimestrul IV

DSP, CNSP

Propuneri şi amendamente
elaborate

Trimestrul IV

DSP, CNSP

Propuneri şi amendamente
elaborate

Trimestrul IV

SPN, DSP,
CNSP, SIC

Rapoarte elaborate

Trimestrul IV

DSP, CNSP
SIC

Trimestrul IV

DSP, CNSP

Nr. de campanii de informare
în masă
Nr. de ordine emise
Nr. de comunicate de presă
Reţea naţională de şcoli
creată

Trimestrul IV
Trimestrul IV

Propuneri şi amendamente
elaborate

Finalizarea Studiului Populaţional de
Indicatori Multipli în Cuiburi (MICS 4)

Trimestrul II

CNSP,
DAMSU,
CNMS

Elaborarea şi aprobarea Strategiei de
integrare a serviciilor de sănătate mintală
în AMP
Implementarea Programului Naţional de
sănătate mintală pentru anii 2012-2016
Coordonarea şi monitorizarea activităţii
centrelor comunitare de sănătate mintală
Dezvoltarea paturilor acute de psihiatrie în
spitalele multiprofil
Secţiunea III. Servicii medicale individuale
1
Consolidarea serviciilor de Monitorizarea implementării Programului
asistenţă medicală urgentă şi naţional de dezvoltare a asistenţei medicale
dezvoltarea
serviciilor de urgenţă pentru anii 2011-2015
paramedicale
2
Modernizarea
asistenţei Coordonarea şi monitorizarea procesului
medicale primare orientate de oferire a autonomiei instituţionale şi
spre familie şi comunitate
financiare CMF din mun. Chişinău
Coordonarea şi monitorizarea procesului
de oferire a autonomiei instituţionale şi
financiare Centrelor de Sănătate
Finanţarea diferenţiată a asistenţei
medicale primare pentru mediul urban şi
mediul rural
Elaborarea programelor de screening la
nivelul asistenţei medicale primare pentru
controlul maladiilor non-comunicabile
Elaborarea cadrului normativ cu privire la
serviciile medicale comunitare
3
Sporirea eficienţei structurilor Elaborarea mecanismului de integrare a
asistenţei
medicale serviciului
de
asistenţă
medicală
specializate de ambulatoriu
specializată de ambulator în cadrul

Trimestrul III

Strategie elaborată

Trimestrul IV

DAMP,
DAMSU,
CNMS
SPN, DAMP,
DAMSU
DAMP, SCP

Trimestrul IV

DAMSU, SCP

Număr de paturi în spital

9

10

Identificarea şi argumentarea
problemelor şi priorităţilor de
sănătate publică în rândul
contingentelor
ţintă
ale
populaţiei (copiilor sub 5 ani
şi femeilor de 15-45 ani)
Dezvoltarea serviciilor de
sănătate mintală bazate pe
principii comunitare
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Trimestrul IV

Trimestrul I,
III

Raport realizat

Raport de progres
Raport de progres

DAMSU, SPDS, 2 rapoarte de progres
SPN, CNMS

Trimestrul IV

DAMP

Trimestrul IV

DAMP

Trimestrul IV

DAMP, DBFA

Trimestrul IV

SPN, DAMP,
DAMSU

Trimestrul
IV
Trimestrul I

DAMP
DAMSU,
CNMS

Nr. de instituţii medicale
autonome create în mun.
Chişinău
Nr. Centrelor de sănătate
autonome fondate
Acte normative elaborate şi
aplicate
Raport elaborat
Programe de screening
elaborate
Acte normativ elaborat
Mecanism elaborat

4

spitalelor
Regionalizarea şi dezvoltarea Elaborarea cadrului normativ pentru
asistenţei
medicale constituirea zonelor de sănătate, inclusiv a
spitaliceşti
spitalelor cu statut regional şi zonal
Elaborarea criteriilor de referire a
pacientului la serviciile de sănătate
Elaborarea cadrului normativ cu privire la
serviciile medicale spitaliceşti prestate
timp de o zi
Integrarea paturilor psihiatrice în spitalele
de profil general
Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul
administrării spitalelor
Crearea şi dezvoltarea paturilor de lungă
durată
şi/sau
medico-sociale
prin
reprofilarea paturilor
Instituirea managementului administrativ
comun al Spitalului municipal “V.
Ignatenco”, Spitalului municipal de copii
nr.1 şi Spitalului municipal de copii de boli
infecţioase
Instituirea managementului administrativ
comun al Centrului Ştiinţifico-Practic
Medicină de Urgenţă şi Spitalului
Republican de Traumatologie şi Ortopedie
Instituirea managementului administrativ
comun al Spitalului Clinic Republican,
Institutului Cardiologic, Institutului de
Neurologie şi Neurochirurgie
Elaborarea şi aprobarea mecanismului de
organizare a serviciilor de sănătate în
zonele de sănătate
Finisarea construcţiei blocului chirurgical
adiacent SCR
Reconstrucţia clădirilor şi dotarea cu
echipament a SCF „Vorniceni”
Organizarea
asistenţei
medicale
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Trimestrul II

DAMSU, SPDS, Nr. de acte elaborate
CNMS

Trimestrul IV DAMSU, DAMP, Criterii elaborate
SPDS, CNMS
Trimestrul II DAMSU, SPDS, Cadru normativ elaborat
DBFA,
Trimestrul IV
Trimestrul II
Trimestrul III

DAMSU,
DBFA
DAMSU
SPDS, DBFA
DAMSU,
CNMS

Numărul de paturi în spitalele
de profil general
Cadru normativ elaborat şi
implementat
Nr. paturilor reprofilate

Trimestrul II

DAMSU
SPDS, SRC

Acte normative elaborate

Trimestrul III

DAMSU
SPDS, SRC

Act normativ elaborat

Trimestrul II

DAMSU
SPDS, SRC

Act normativ elaborat

Trimestrul I

Act normativ elaborat

Trimestrul IV

DAMSU,
DAMP, DSP,
SPDS
SICAPP, SRC

Trimestrul II

SICAPP, SRC

Clădiri reconstruite şi dotate

Trimestrul IV

DAMSU

Mecanism de referire aprobat

Bloc construit

5

6

chirurgicale şi obstetricale pacienţilor din
raioanele deservite de spitalele fără platou
chirurgical şi obstetrical
Descentralizarea serviciilor de
chimioterapie (mun. Bălţi şi or. Cahul)
Crearea Centrelor de screening colo-rectal
Dezvoltarea serviciului geriatric
Dezvoltarea Parteneriatului Implementarea
PPP
în
domeniul
Public – Privat
radioterapiei în IO
Implementarea
PPP
în
domeniul
hemodializei
Iniţierea PPP în serviciul de reabilitare
neurologică
Iniţierea PPP în organizarea unui spital
regional
Iniţierea PPP în serviciul de laborator

Trimestrul IV
Trimestrul IV
Trimestrul IV
Trimestrul III
Trimestrul II

SPDS

Contract semnat

Trimestrul II

SPDS

de

Trimestrul II

SPDS

Trimestrul II

SPDS

Proiect de Hotărâre
Guvern elaborat
Proiect de Hotărâre
Guvern elaborat
Proiect de Hotărâre
Guvern elaborat
Serviciul funcțional
Proiect de Hotărîre
Guvern elaborat
Proiecte de Hotărâre
Guvern elaborate
Acte normative elaborate
Acte normative elaborate
Acte normative elaborate
Regulament elaborat

de

Implementarea PPP în serviciul de Trimestrul II
imagistică în cadrul SCR
Iniţierea PPP în domeniul cardiologiei Trimestrul II
intervenţionale
Iniţierea PPP în domeniul gestionării Trimestrul II
deşeurilor medicale
Externalizarea serviciilor de spălătorie
Trimestrul I
Externalizarea serviciilor de curăţenie
Trimestrul II
Externalizarea serviciilor de alimentaţie
Trimestrul II
Acces, calitate şi securitatea Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de Trimestrul I
sporită a serviciilor medicale organizare şi funcţionare a serviciului de
acordate femeii, copiilor şi intervenţie timpurie la copii, standardelor
tinerii generaţii
minime de calitate şi costurilor acestora
Evaluarea şi monitorizarea mecanismului Trimestrul IV
de colaborare intersectorial în domeniul
medico-social în vederea prevenirii şi
reducerii ratei mortalităţii infantile şi a
copiilor cu vârsta de până la 5 ani la
domiciliu
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Numărul de beneficiari de
servicii în teritoriu
Numărul de centre create
Serviciul geriatric dezvoltat
Contract semnat

DAMP, SPDS,
DAMSU
DAMSU
DAMSU
SPDS, IO

SPDS, SCR
SPDS
SPDS
SPDS
SPDS
SPDS
DAMSU,
SPCSS, DBFA,
DAMP
DAMSU,
DAMP

Rapoarte de progres

de
de

de

7.

Dezvoltarea şi coordonarea serviciilor
medico-sociale
familiilor
aflate
în
dificultate
Aplicarea anchetei confidenţiale de analiză
a cazurilor de deces matern şi a cazurilor
de proximitate de deces matern
Elaborarea şi aprobarea Programului
naţional de prevenire şi reducere a
mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin
malformaţii congenitale şi patologii
ereditare
Susţinerea a 2 campanii de comunicare:
Îmbunătăţirea practicilor părinţilor de
îngrijire a copiilor şi Promovarea
comportamentului
sexual
sigur
la
adolescenţi
Reglementarea şi dezvoltarea activităţilor
profilactice ginecologice în cadrul
asistenţei medicale primare
Extinderea
serviciilor
de
sănătate
prietenoase tinerilor
Dezvoltarea Serviciului regionalizat de
asistenţă medicală urgentă şi terapie
intensivă la copii
Dezvoltarea serviciului republican de
diagnosticare şi supraveghere a nounăscutului
Perfecţionarea instrumentului (carnetului
perinatal) de instruire la distanţă
Reglementarea activităţii serviciului de
sănătate în şcoli
Elaborarea
proiectului
Hotărârii
Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului sanitar privind igiena
manualelor şi cărţilor pentru copii
Utilizarea
tehnologiilor Crearea şi administrarea Registrului de stat
(dispozitivelor)
înalt al dispozitivelor medicale
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Nr. de beneficiari incluşi în
serviciu

Trimestrul IV

DAMSU,
DAMP

Trimestrul IV

DAMSU,
DAMP, CNMS

Trimestrul II

DAMSU,
DAMP

Program naţional elaborat şi
aprobat

Trimestrul IV

DAMSU,
DAMP, SIC

Comunicate
de
presă
elaborate,
evenimente,
emisiuni radio/TV

Trimestrul IV

DAMP,
DAMSU

Rapoarte de progres

Trimestrul IV

Nr. Centrelor create

Trimestrul IV

DAMP,
DAMSU
DAMSU

Trimestrul IV

DAMSU

Serviciu dezvoltat

Trimestrul IV

DAMSU

Carnet perinatal aprobat

Trimestrul II

DAMSU, DSP

Proiect aprobat

Trimestrul IV

DSP, DAMSU
CNSP

Regulament sanitar elaborat
şi aprobat

Trimestrul IV

DMDM,
AMDM

Rapoarte elaborate

Serviciu
dezvoltat

Registru creat

regionalizat

specializate şi cost-eficiente Crearea Comisiei pentru dispozitive
în prestarea serviciilor
medicale
Elaborarea Nomenclatorului lucrărilor şi
serviciile contra plată în domeniul
dispozitivelor medicale
Stabilirea procedurilor de evaluare a
conformităţii dispozitivele medicale
8. Extinderea şi dezvoltarea Coordonarea
şi
monitorizarea
continuă a serviciilor de implementării Planului de măsuri privind
recuperare şi reabilitare
dezvoltarea serviciului de reabilitare
neurologică
Elaborarea Programului de dezvoltare a
serviciilor de reabilitare şi de îngrijiri de
lungă durată
9. Dezvoltarea serviciilor de Elaborarea cadrului normativ cu privire la
alternativă,
de
îngrijiri reprofilarea spitalelor raionale în spitale
comunitare la domiciliu şi a comunitare
celor paliative
Elaborarea Regulamentului cu privire la
serviciile
medicale
specializate
la
domiciliu prin crearea echipelor mobile
Extinderea numărului prestatorilor de
îngrijiri medicale la domiciliu şi paliative,
contractarea directă a acestora de către
CNAM
Secţiunea IV: Dezvoltarea resurselor sistemului de sănătate
1
Ajustarea bazei tehnico- Fortificarea bazei tehnico-materiale a
materiale la noile cerinţe de instituţiilor medico-sanitare publice
organizare şi funcţionare a Renovarea clădirii Centrului regional de
instituţiilor medicale
transfuzie a sîngelui, or Cahul
Elaborarea
Strategiei
managementul
dispozitivelor medicale
Crearea şi menţinerea registrului de
evidenţă a ajutoarelor umanitare oferite
sistemului de sănătate
2
Diminuarea
diferenţelor Construcţia şi reconstrucţia Centrelor de
dintre zonele rurale şi urbane sănătate din mediul rural
prin direcţionarea investiţiilor
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Trimestrul IV
Trimestrul IV

Trimestrul IV
Trimestrul IV

DMDM,
AMDM
DMDM,
AMDM

Proiect de Hotărîre de Guvern
elaborat
Proiect de Hotărîre de Guvern
elaborat

DMDM,
AMDM
DAMSU,
DAMP

ProiectDMDM,
de Hotărîre
AMDM,
de Guvern
elaborat
Raport elaborat

Trimestrul III

DAMSU, SPN

Trimestrul IV

DAMSU

Trimestrul III

DAMP

Regulament elaborat

Trimestrul IV

DAMP

Nr. prestatorilor contractaţi
de către CNAM

Trimestrul IV

SICAPP

Trimestrul II

SICAPP

Trimestrul IV

DMDM

Numărul
de
instituţii
medicale renovate
Clădire
renovată
şi
funcţională
Strategie elaborată

Trimestrul IV

DMDM

Trimestrul III

Program elaborat

Nr. de
elaborate

acte

normative

Registrul
ajutoarelor
umanitare menţinut

SICAPP, DAMP, Numărul de CS din mediul
SRC, DBFA
rural renovate

spre mediul rural
3

4

5

6

Asigurarea
instituţiilor Dezvoltarea şi implementarea Sistemului
medicale cu softuri şi Informaţional Automatizat de Management
echipament
informaţional al Dispozitivelor Medicale openMEDIS
pentru Sistemul Informaţional
Medical Integrat
Implementarea Sistemului Informaţional
pentru Conturile Naţionale de Sănătate
Monitorizarea nivelului de asigurare
instituţională cu echipament informaţional
Asigurarea
deschiderii Livrarea datelor cu caracter public din
datelor guvernamentale cu Sectorul
Sănătăţii
pentru
portalul
caracter public pe portalul guvernamental www.date.gov.md
www.date.gov.md
şi Implementarea
Planului
privind
asigurarea
realizării digitalizarea registrelor şi bazelor de date
prevederilor Strategiei pentru
e Transformare
Asigurarea
accesibilităţi Perfecţionarea mecanismului de achiziţie
fizice şi economice la publică a medicamentelor şi dispozitivelor
medicamente
eficiente, medicale procurate centralizat
inofensive, de bună calitate şi Perfecționarea mecanismului de includere
accesibile ca preţ (cost- a medicamentelor în lista celor compensate
eficiente)
din FAOAM
Armonizarea legislaţiei naţionale din
domeniul farmaceutic la prevederile
acquis-lui comunitar
Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi
control al prescrierii şi eliberării
medicamentelor
Îmbunătăţirea sistemului de Îmbunătăţirea procesului de avizare şi
reglementare în domeniile înregistrare a preţului de producător la
medicamentului
şi medicamente
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Trimestrul IV

Trimestrul II
Semestrial
Trime
strial
Trimestrul IV

Trimestrul III

Nomenclatorul naţional şi
procedurile standarde de
operare pentru managementul
dispozitivelor
medicale
aprobate
CNMS, SeT
Sistem
informaţional
implementat
SeT
Numărul instituţiilor asigurate
cu echipament informaţional
SeT, CNMS,
Numărul de seturi de date
CNSP, AMDM, livrate
CNEAS, CNTS
SeT, CNMS, Numărul de registre şi de
AMDM,
baze de date digitizate
CNEAS, CNTS
DMDM,
AMDM, SeT

DMDM,
AMDM

Mecanism perfecţionat

Trimestrul IV DMDM, AMDM, Numărul de DCI incluse în
DAMP,
listă
DAMSU, DBFA
Trimestrul IV
DMDM,
Acte normative ajustate
AMDM
Trimestrul IV DMDM, AMDM, Rapoarte de monitorizare şi
DAMP, DAMSU control elaborate
Trimestrul I

DMDM,
AMDM

Numărul de ordine elaborate
şi publicate

dispozitivelor medicale şi
promovarea transparenţei în
formarea
preţurilor
la
medicamente
şi
la
achiziţionarea acestora din
sursele publice
Fortificarea sistemului de
control
al
calităţii
medicamentelor,
crearea
laboratoarelor moderne de
analiză şi control omologate
de către UE

Menţinerea şi actualizarea Catalogului Trimestrul IV
naţional de preţuri de producător la
medicamente

Echiparea şi dotarea Laboratorului AMDM
cu echipament tehnologic, dispozitive şi
mobilier
Sporirea competenţelor colaboratorilor
Agenţiei Medicamentului în controlul
calităţii medicamentelor
Reevaluarea specificaţiilor standard pentru
testele şi reagenţii de laborator, filmele
radiofotografice etc.
Secţiunea V: Programe medicale speciale
1
Acces sporit al populaţiei la Implementarea Programul naţional de
servicii medicale specifice
transplant pentru 2012-2016
Consolidarea capacităţilor Agenţiei de
Transplant
7

2

3

Elaborarea Concepţiei de dezvoltare a
serviciului de medicină sportivă în
Republica Moldova
Creşterea calităţii expertizelor Elaborarea proiectului de lege cu privire la
şi constatărilor medico-legale expertiza judiciară, extrajudiciară şi
statutul expertului judiciar
Îmbunătăţirea
rezilienţei Monitorizarea implementării Programului
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DMDM,
AMDM

Catalog permanent ajustat;
Rapoarte cu privire la
dinamica
preţurilor
la
medicamente elaborate

Trimestrul IV

DMDM,
AMDM

% de dotare a laboratorului cu
echipament şi mobilier

Trimestrul IV

DMDM,
AMDM

Numărul de persoane instruite

Trimestrul III

DMDM

Nr. specificaţiilor standard
reevaluate

Trimestrul IV

DAMSU, AT

Rapoarte de progres

Trimestrul IV

DAMSU, AT

Trimestrul II

DAMSU,
DAMP

Numărul de instituţii
medicale autorizate pentru
desfăşurarea activităţilor de
prelevare şi transplant de
ţesuturi şi celulelor de origine
umană;
Numărul de coordonatori de
transplant în cadrul
instituţiilor medico-sanitare
autorizate;
Numărul de intervenţii de
transplant realizate
Concept elaborat

Trimestrul II

DAMSU
CML

Proiect de lege elaborat

Trimestrul I

DAMSU,

Raport de monitorizare

sectorului
spitalicesc
situaţii
excepţionale
calamităţi

la de fortificare a siguranţei spitalelor din
şi Republica Moldova pentru 2012 - 2016

SICAPP

Lista abrevierilor:
DAMSU – Direcţia asistenţă medicală spitalicească şi urgenţă
DAMP – Direcţia asistenţă medicală primară
DMDM – Direcţia medicamente şi dispozitive medicale
DMPM – Direcţia management personal medical
DJ – Direcţia juridică
DBFA – Direcţia buget, finanţe şi asigurări
DREIE – Direcţia relaţii externe şi integrare europeană
DSP – Direcţia sănătate publică
SAMEP – Secţia analiză, monitorizare şi evaluare apoliticilor
SeT – Serviciul e-transformare
SPN – Secţia programe naţionale
SICAPP – Secţia investiţii capitale şi administrarea proprietăţii publice
SPDS – Secţia planificare şi dezvoltare strategică
SRU – Serviciul resurse umane
SPCSS – Serviciul performanţă şi calitate a serviciilor de sănătate
SIC – Serviciul informare şi comunicare
CNSP – Centrul naţional de sănătate publică
CNMS – Centrul naţional de management în sănătate
CNEAS – Consiliul naţional de acreditare şi evaluare în sănătate
CNTS – Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
CIM - Cabinetul instructiv-metodic
SCR – Spitalul clinic republican
SCP - Spitalul Clinic de Psihiatrie
SRC – Secţia contabilitate şi raportare
IC – Institutul de cardiologie
IFP „Chiril Draganiuc” – Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
IO - Institutul Oncologic
AMDM – Agenţia medicamentului şi dispozitivelor medicale
AT – Agenţia de transplant
CML – Centrul de medicină legală
USMF “Nicolae Testemiţanu” – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
DRN – Dispensarul Republican de Narcologie
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