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Despre CReDO 
 
 
CReDO este organizaţia de consultanţă în domeniul politicilor publice, reformelor 
democratice şi drepturilor omului. Oferim consultanţa în elaborarea politicilor, opţiunilor 
de politici, formularea instrumentelor de implementare a politicilor şi dezvoltarea 
capacităţilor de implementare ale acestora.  
 
CReDO va pune la dispoziţie metodele calitative şi cantitative moderne de evaluare a 
politicilor, identificarea bunelor practici şi programelor de succes care pot fi preluate şi 
implementate în Moldova avînd drept exemplu ţările cu experienţă.  
 
Consultanţii CReDO deţin capacităţile şi cunoştinţele în domeniul utilizării: 

- analizei cost beneficiu,  
- analiza politicilor (obiectivele, instrumentele, mecanismele), 
- analiza proceselor de politici publice,  
- analiza bugetară,  
- analiza instituţională,  
- analiza legislativă, impactul regulator şi legislativ 
- analiza funcţională. 
 

Vă punem la dispoziţie expertiza şi experienţa de planificare strategică în domeniul 
public şi privat.  
 
Un aspect important în activitatea CReDO este dezvoltarea capacităţilor administrative de 
implementare a politicilor, în acest context vă oferim consultanţa pentru a realiza 
creşterea şi consolidarea capacităţilor manageriale şi instituţionale. Programele 
educaţionale şi de training ale CReDO combină excelenţa academică şi experienţa 
practică şi pragmatică în realizarea obiectivelor.  
 
CReDO a produs zeci de analize de politici,  printre beneficiarii organizaţiei se găseşte 
Guvernul, instituţiile executive centrale, partidele politice, organizaţiile internaţionale 
sute de organizaţii neguvernamentale şi multe organizaţii internaţionale cu sediul în 
Moldova şi peste hotare. 
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Sumar executiv 
 

 
Raportul are ca scop analiza funcţională şi instituţională a MS. Capitalul uman al instituţiei este format din 
competenţele distinse necesare pentru realizarea obiectivelor strategice ale instituţiei şi ulterior prin 
exercitarea de către MS a leadershipului sectorial în realizarea obiectivelor sectoriale. Capitalul uman al 
Ministerului ar include capacităţile şi abilităţile individuale, la nivel de echipă; capacităţile instituţionale 
manifestate prin sistemele statistice informaţionale dezagregate, tehnologiile analitice şi calitative de 
interpretare a informaţiilor în procesul de modelare a politicilor şi evaluării eficacităţii acestora, 
cunoştinţele şi abilităţile de administrare a politicilor şi instituţiilor sectoriale. Capacităţile instituţionale 
necesare pentru dezvoltarea sectorului includ: prezenţa funcţiilor sectoriale de politici, funcţia regulatorie 
(acreditare şi inspectare), funcţiile de suport, inclusiv de cercetare şi colectare a informaţiilor necesare 
altor funcţii.  
 
Constatările raportului au fost periodic discutate în cadrul şedinţelor cu membrii grupului de lucru, 
conţinutul acestuia este aprobat de către grupul de lucru ministerial. 
 
Raportul analizează sistemele şi capacităţile din perspectiva realizării acestora în cadrul MS şi instituţiilor 
sectoriale. Sunt identificate constrîngerile cu referire la lipsa cîtorva funcţii sectoriale (funcţia de suport în 
vederea colectării sistematice a datelor şi informaţiilor relevante proceselor de politici), subutilizarea 
instrumentelor statistice de evaluare a necesităţilor şi a impactului politicilor, în cadrul Ministerului 
capacităţi profesionale insuficiente şi presiunile externe asupra elaborării produselor de politici. Ministerul 
se află sub presiunea fluxului mare de petiţii, rol de exercitare a conducerii asupra sectorului şi instituţiilor 
sectoriale reprezintă o provocare importantă.  
 
Raportul foloseşte cîteva metode de analiză şi cercetare a situaţiei. Elementele de bază a analizei 
funcţionale asigură determinarea funcţiilor detaliate prezente în cadrul Ministerului, costul funcţiilor în 
cadrul Ministerului, cuantificarea produselor. Analiza responsabilităţilor funcţionale coroborată cu 
studierea aprofundată a studiilor de caz privitor la produsele principale ale Ministerului ne oferă informaţia 
necesară determinării capacităţilor profesionale existente şi cele necesare. O altă abordare prezintă 
metoda analizei procesului decizional cu referire la politici. Chestionarele decizionale cuplate cu interviuri 
cu diverşi factori ministeriali relevă practica şi metodele folosite în elaborarea documentelor de politici, 
oferă posibilitatea estimărilor financiare a costurilor în procesul de elaborare a documentelor de politici. 
Metodele indicate au fost completate prin cîteva chestionare, oferind informaţii cu privire la climatul 
organizaţional, comunicarea şi interacţiunea în cadrul Ministerului. În final, chestionarele privitor la datele 
profesionale, experienţa şi competenţele sunt de real ajutor pentru a crea tabloul competenţelor şi 
experienţei personalului Ministerului.  
 
Raportul conţine cîteva capitole. În primul capitol se analizează contextul sectorial al Ministerului: 
grupurile beneficiare, principalele politicile, structura instituţională sectorială, relaţiile intra şi extra-
sectoriale. În al doilea capitol se analizează mediul intern al Ministerului: calitatea proceselor decizionale, 
costul funcţiilor, cultura organizaţională, structura instituţională, productivitatea şi altele. La finele fiecărui 
capitol sunt sistematizate concluziile la care s-a ajuns în procesul de analiză. Capitolul 3 conţine sumarul 
analitic al constatărilor şi concluziilor: Analiza SWOT şi analiza principalelor probleme din perspectiva 
dezvoltării instituţionale a Ministerului. În final se propun recomandări de consolidare instituţională a 
Ministerului.  
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1. Contextul sectorial  
 

 

1.1 Funcţiile, obiectivele strategice 
 

Evaluarea capacităţilor instituţionale nu poate fi concepută fără a înţelege care sunt obiectivele strategice 
şi funcţiile generice ale Ministerului1. Obiectivele strategice ale instituţiei dictează necesitatea prezenţei 
anumitor capacităţi, sisteme necesare pentru realizarea obiectivelor instituţiei. În condiţiile moderne a 
economiilor, pieţelor şi instituţiilor bazate pe cunoştinţe şi competenţe avansate lipsa tehnologiilor 
moderne la fiecare din aspectele discutate face imposibilă realizarea obiectivelor strategice efectiv şi 
eficient. Această realitate rezultă din analiza comparativă a funcţiilor şi competenţelor MS cu funcţiile şi 
competenţele ministerelor din ţările cu practicile şi instituţiile similare performante. Rezultatul activităţii sau 
produsele unei autorităţi executive centrale sunt în primul rînd politicile calitative şi eficiente care 
facilitează dezvoltarea şi acumularea valorii publice în sectorul social.  
 
În calitate de instituţie principală din sectorul de sănătate, MS are un rol unic de a2: 

1. elabora politicile în sector (strategiile sectoriale, politicile sectoriale, actele legislative şi 
normative),  

2. coordona implementarea politicilor (prin delegarea responsabilităţilor instituţiilor sectoriale, 
folosirea alternativă a instrumentelor de politici, cooperarea şi coordonarea inter şi extra-
sectorială), 

3. evalua impactul şi eficienţa politicilor intra-sectoriale şi sectoriale (monitorizarea implementării 
politicilor prin colectarea sistematica a datelor şi informaţiilor despre schimbarea situaţiei la nivelul 
grupurilor beneficiare, efectelor produse de către politicile actuale).  

 
Totodată, este foarte necesar dezvoltarea celorlalte funcţii sectoriale în cadrul instituţiilor sectoriale care 
se afla în relaţia de subordonare cu MS3: 

1) inspectarea şi supravegherea (funcţia regulatorie se realizează prin acreditare a prestatorilor de 
servicii, certificarea proceselor de producere sau a tehnologiilor, inspectarea conformării la 
condiţiile specificate în lege, etc),  

2) suportul (inclusiv mecanisme de referire, colectarea datelor statistice necesare realizării funcţiilor 
de politici şi de coordonare a politicilor, spre exemplu statistica inspecţiilor, certificărilor, date 
dezagregate pe diferite tipuri de beneficiari, necesităţi, prestatori, incidenţe, etc) şi cercetarea 
sectorială,  

3) prestarea serviciilor, activităţile antreprenoriale. 
 
Aceste funcţii sectoriale vor fi delegate fie că instituţiilor subordonate sau altor actori din sector.  
 
În practică funcţiile care revin Ministerului pot fi realizate în prezenţa a cel puţin 4 precondiţii: 

a) prezenţa clară a rolului de leadership (conducerii) în formularea viziunii, obiectivelor strategice 
asupra sectorului şi coordonării active în implementarea acestora prin intermediul subpoliticilor de 

                                                 
1 În raportul dat se folosesc următoarele convenţii: Ministerul este instituţia executiva centrală şi nu include 
instituţiile publice din sector (în alte cuvinte aparatul central al Ministerului). Această abordare este consistentă cu 
practica OECD în atribuirea funcţiilor sectoriale de politici autorităţii centrale executive sectoriale. 
2 Principiile OECD în realizarea funcţiei de politici sectoriale, SIGMA 
3 Principiile OECD în realizarea funcţiei de politici sectoriale şi Raportul Analiza Funcţionala II, DAI-Europe 2006 
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către Direcţiile Ministeriale în domeniile mai înguste subsectoriale (bazate pe principalele grupuri 
de beneficiari sau pe principalele instrumente sectoriale, spre exemplu instrumente de asigurare, 
etc),  

b) existenţa resurselor umane suficiente, competente, cu capacităţi profesionale relevante în raport 
cu specificul realizării obiectivelor strategice şi a condiţiilor instituţionale necesare pentru 
valorificarea potenţialului acestora,  

c) crearea facilităţilor instituţionale (sisteme şi resurse informaţionale, date statistice, tehnici inclusiv 
programe de modelare, prognozare, etc), posedarea tehnologiilor avansate în exercitarea 
funcţiilor ministeriale, 

d) dispunerea de instrumente de politici necesare pentru realizarea obiectivelor strategice (politicile 
se realizează prin intermediul instrumentelor de politici: instrumente trezoreriale prin programe, 
subvenţii, alocaţii, instrumente de reglementare prin crearea normelor obligatorie de 
comportament, instrumente de informare prin programe de informare, instrumente de 
auto+reglementare, instrumente fiscale, etc).  

 
Existenţa precondiţiilor nu neapărat garantează succesul în realizarea obiectivelor strategice prestabilite. 
Instituţia se afla într-un mediu în care sunt prezenţi mulţi alţi actori pe liniile de subordonare, pe liniile de 
cooperare orizontală, din alte sectoare şi în contextul interdependenţei politicilor altor state, organismelor 
internaţionale, aceşti actori oferă oportunităţi de cooperare şi de concurenţă. Situaţia cu referire la 
beneficiari şi a necesităţilor beneficiarilor poate căpăta dimensiuni de proporţii sau capacităţile de prestare 
a serviciilor să lipsească pentru o perioadă, sau capacităţile financiare de subvenţionare sunt limitate, 
toate acestea ar putea zădărnici realizarea eficientă a funcţiilor care revine MS.  
 
Actorii menţionaţi valorifică capacităţile sale în scopul maximalizării intereselor instituţionale şi 
departamentale. Aceşti factori externi influenţează advers Ministerul şi totodată oferă oportunităţi şi 
provocări importante pentru consolidarea sectorului social. Concluziile şi constatările se vor realiza cu 
referire la aspectele relevante de funcţionare a instituţiilor, capacităţilor (instituţiile similare, funcţiile 
similare, etc). Acest mediu oferă multe oportunităţi de cooperare, dar conţine şi mulţi factori de 
concurenţă. Astfel, capacităţile insuficiente, tehnologiile devansate, necunoaşterea, neînţelegerea sau 
utilizarea incorectă a instrumentelor politicilor (în condiţiile de economie de piaţă) sau alţi factori 
dezavantajează prestaţia Ministerului sau conduce la efecte adverse în realizarea obiectivelor strategice. 
Se poate distinge şi alţi factori importanţi care împiedică realizarea funcţiilor sectoriale ministeriale – 
acestea fiind: constrîngeri în dispunerea de instrumente fiscale şi trezoriale, rolul şi funcţiile tradiţional 
exercitate de către instituţia respectivă. Aceşti factori condiţionează capacităţile şi posibilităţile Ministerului 
de a realiza obiectivele propuse.  
 

1.2 Poziţia sectorială  
 
Structura instituţională actuală a sectorului de sănătate 
 
Autorităţi publice centrale în sectorul de sănătate: Privire generală asupra liniilor finanţării şi subordonării 
între instituţii, situaţia de facto: 
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figura 1.1 
 
Funcţia de politici 
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Funcţia de suport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcţia de prestare a serviciilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza detaliată a rolului individual a instituţiilor din sector este prezentată în tabelul următor. Observaţia 
principală este că o partea din instituţiile din sector cumulează cîteva funcţii sectoriale incompatibile. Spre 
exemplu, Agenţia medicamentului exercitînd funcţia sectorială regulatorie (certificarea medicamentelor), 
de facto exercită funcţia de elaborare de politici în acest domeniu (Ministerul avînd un rol secundar), 
CNAM de facto elaborează politica de asigurare, Centrul de Management Sanitar, afară de funcţiile de 
suport (colectarea datelor, informaţiilor sectoriale), exercită funcţia de reglementare prin acreditarea 
dispozitivelor şi echipamentelor sau exercitarea funcţiei de politici prin elaborarea politicii de preţuri.  
 
Acestea cumulări de funcţii creează ineficienţe şi distorsiuni de politici în sectorul de sănătate pe termen 
mediu şi lung. Principiile OECD privitor la funcţiile sectoriale, inclusiv separarea funcţiilor sectoriale sunt 
postulate în baza argumentelor care reiese din economia instituţională, practicile pozitive de funcţionare a 
instituţiilor publice avînd ca reper impactul politicilor publice produse de acestea instituţii, principiile şi 
aplicarea reformelor regulatorii. Astfel, prezenţa simultană a funcţiei de politici şi a funcţiei regulatorii 
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formează un cost suplimentar public, reduce calitatea şi eficienţa politicii publice. Cumularea funcţiei de 
politici şi a funcţiei de suport sau de prestare a serviciilor distorsionează valoarea politicii publice.  
 
Instituţiile şi funcţiile în sectorul de sănătate 
 
figura 1.2 
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formare profesională medicală pentru personalul din farmacii, spitale 



Analiza funcţională şi instituţională a MS, elaborat de CICO/CReDO cu suportul UNICEF 
 

 5
www.credo.md        

(CFPLMFSM) şi centre de sănătate.  
 Suport  (S2) – asistenţă administrativă  
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naţionale pentru validarea constatărilor juridice  

 Elaborarea politicilor (P2) – suport în elaborarea legilor  
 Coordonare (C2) – coordonarea activităţii oficiilor teritoriale 
 Prestare servicii (SER1) – instruirea studenţilor-medici în domeniul 

medicinii legale  
 Prestare servicii (SER1) – examinare medicală la cererea cetăţenilor 
 Prestare servicii (SER2) – examinare medicală la cererea organelor 

de drept  
Agenţia 
Medicamentului 
(AM) 

Monitorizarea 
producerii, 
importului şi 

 Elaborare politici (P1) – elaborarea standardelor, codului 
medicamentelor, acte regulatorii  

 Coordonare  (C1) – coordonarea procurării medicamentelor 
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exportului 
medicamentelor 
şi testarea 
medicamentelor 
produse în ţară  

asigurate  
 Reglementare (R1) – autorizări pentru import / export  
 Reglementare (R2) – inspecţia companiilor şi testarea 

medicamentelor  
 Prestare servicii (SER1) – livrarea anumitor produse farmaceutice în 

farmacii  
 Suport  (S2) – suport administrativ 

Întreprinderea 
comercială de  
producţie şi 
comerţ "Molda" 
 

Aprovizionarea 
cu blanchete de 
concedii 
medicale, ce 
urmează a fi 
completate de 
personalul 
medical  

 Prestare servicii (SER1) – asigurarea şi aprovizionarea cu blanchete 
de concedii medicale , ce urmează a fi completate de personalul 
medical  

Centrul Naţional 
de Medicină 
Sportivă 
“Atletmed” 
 

Verificarea stării 
sănătăţii a 
persoanelor 
implicate în 
activitate sportivă  

 Prestare servicii (SER1) – teste medicale contra plată sau gratuit 
populaţiei4 

Întreprinderea de 
Stat "Direcţia 
Lucrări Auxiliare" 

Întreţinerea unei 
clădiri din 
Chişinău 

 Prestare servicii (SER1) – servicii contra plată de întreţinere a 
încăperilor, oferite companiilor private (Activitate antreprenorială) 

 Prestare servicii (SER2) – servicii contra plată de întreţinerea 
încăperilor  oferite autorităţilor publice centrale (ministere, instituţii 
publice) 

Secţiile a 19 
instituţii medico-
sanitare publice  

Servicii medicale 
acordate 
publicului  

 Elaborare politici (P2) – elaborarea protocoalelor medicale, 
instrucţiunilor şi regulilor clinice şi medicale în domeniu (urmează a fi 
aprobat de MSPS) 

 Coordonare  (C2) – colectarea datelor statistice relevante de la 
spitalele raionale şi medicii de familie  

 Reglementare (R1) – inspecţii ad hoc ale calităţii serviciilor prestate 
în spitalele din teritoriu 

 Suport (S1) – suport profesional (tehnologii informaţionale, finanţe, 
administraţie şi metodologie) în prestarea serviciilor medicale. 

 
Prezentare generală a bugetului şi personalului în instituţiile din sfera sănătăţii supuse analizei  
 
Organizarea sistemului de sănătate la nivelul raionului 
 
figura 1.3 
 

                                                 
4 Atletmed oferă servicii gratuite (certificare medicală). Este gratuit doar pentru persoane cu disabilităţi. 
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District Council Ministry of Health 

District Chief Doctor

First deputy
Director of PHC

Hospital specialist 
departments

Advisory 
department

Dental 
Department

District centre of 
preventive medicine

Centre of 
Family Doctors

Health Centre

Office of 
Family Doctors

Deputy Director 
Hospital and Specialised 

Medical Assistance
Deputy Director 

Finance and accounts

Accounts

Technical services

Informatics and 
statistics

Main specialist
maternal and 
child health

Main specialist
Pharmaceutical 

assistance

Main specialist 
medical techniques 

Human resources

 
 
 
 
figura 1.4 
Organizaţia Personalul 

conform 
regulamentului 

Personal 
(actual) 

Buget Cheltuielile 
pentru personal 

Ministerul Sănătăţii 89 89 3,283,000 MDL 1,450,000 MDL 
 

CMS 202 130 5,450,000 MDL 1,930,700 MDL  
CIMR 4 3 71,400 MDL 50,000 MDL 
CFPLMFSM 62,5 33 1,663,500 MDL 357,300 MDL 
CNEAS 19 7 738,100 MDL 608,000 MDL 
CMP 520,25 310 19,620,200 MDL  8,490,000 MDL 
CML (inclusiv 
personalul din 
teritoriu) 

195 194 8,291,600 MDL Nu sunt 
disponibile 

AM 150 125 15,340,000 MDL 4,316,800 MDL 
CNAM  57 57 3,000,000,000 MDL 2,218,048 MDL 

 

 

1.3 Principalele domenii de politici sectoriale 
 
Domeniile de politici ale Ministerului 
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În fiecare domeniu de politici MS necesită dezvoltate capacităţi şi unităţi responsabile de managementul 
politicilor în aceste domenii.  
 

1. Domeniul Asigurare în sănătate, inclusiv asigurările private de sănătate 
 
Asigurările obligatorie reprezintă cea mai mare parte a finanţelor publice în domeniul de sănătate, peste 3 
mlrd lei. Sistemul de asigurare include medicina primară de familie, serviciile de ambulatoriu şi 
specializate, serviciile spitaliceşti. CNAM-ul finanţează serviciile, peste 50 de spitale, peste 5000 de 
centre de medicină primară şi sute de alţi prestatori activează. Se dezvoltă şi serviciile de asigurare 
privată care includ pachetele de asigurare suplimentară. Actualmente zeci de asiguratori sunt activi pe 
piaţa serviciilor cu volumul de vînzări corporativi de milioane de lei.  
 

2. Domeniul Dezvoltarea sistemului de servicii primare, serviciilor spitaliceşti, serviciilor de 
ambulatoriu  

 
Sistemul serviciilor primare de sănătate este una din principalele verigi ale sistemului de sănătate, 
ponderea acestuia este în continuă creştere, peste 30% din resursele financiare din asigurări sunt 
direcţionate pentru această verigă. Centrele medicilor de familie au căpătat un mai mare grad de 
autonomie de funcţionare şi responsabilitate pentru serviciile şi calitatea acestora. Serviciile spitaliceşti 
sunt oferite prin spitalele raionale şi prin instituţiile specializate (aşa numite centrele de excelenţă). 
Prestatorii serviciilor spitaliceşti consumă peste 50% din alocaţiile din sistemul de asigurare, plus 
administrează fondurile din programele de sănătate. Eficientizarea şi dezvoltarea acestora constituie o 
provocare importantă ca domeniu de politici.  
 

3. Domeniul Calitatea produselor alimentare şi calitatea condiţiilor serviciilor prestate pentru public 
(prin intermediul inspecţiei, certificărilor prestatorilor de servicii) 

 
Sute de mii prestatori de servicii publice solicită certificate şi licenţe. Inspectarea condiţiilor de prestare a 
serviciilor publice este obiectul inspecţiilor din partea CMP. Acest domeniu de politici include 
reglementarea proceselor de producere prin aprobarea reglementărilor de conformare şi asigurare a 
calităţii, politica de preţuri pentru certificarea produselor.  
 

4. Domeniul Sănătatea publică şi reducerea riscurilor de sănătate 
 
Riscurile de sănătate reprezentate prin diverşi factori necesită o monitorizare sistematică. Monitorizarea 
este efectuată prin intermediul datelor şi informaţiilor statistice colectate de CPM şi CMS. Aceste informaţii 
necesită analiză, prognozare şi evaluare a importanţei pentru provocarea efectelor negative asupra 
sănătăţii publice. Managementul informaţiilor şi datelor colectate de CPM şi CMS inclusiv setarea 
indicatorilor de performanţă în acest prezintă un domeniu de politici. În baza informaţiilor şi analizelor 
date, Ministerul va elabora un set de programe naţionale pentru a diminua şi preveni dezvoltarea  
factorilor de risc şi efectiv diminua influenţa acestuia.  
 

5. Domeniul Programele naţionale de sănătate 
 
Programele naţionale, de rînd cu asigurări în sănătate, reprezintă al 2-lea instrument financiar de 
intervenţie în domeniul sănătăţii. Programele naţionale sunt nişte pîrghii suplimentare de intervenţie 
pentru acele domenii unde prestarea serviciilor prin asigurări necesită o completare de eforturi, unde sunt 
necesare acţiuni de informare, servicii specializate pentru anumite categorii de persoane sau probleme 
specifice. Programele naţionale necesită un suport de identificare a necesităţilor, problemelor care se fac 
în baza informaţiilor şi datelor colectate sistematic. Designul intervenţiei prin intermediul programului 
naţional este formulat în forma de proiect cu obiective, rezultate aşteptate, acţiuni, indicatori de 
performanţă şi modalităţi de monitorizare şi evaluare a impactului. Implementarea programului naţional 
prin intermediul instrumentului de management de proiect corelate cu alte priorităţi este o sarcină a unei 
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direcţii ministeriale. Actualmente, unele din programele naţionale sunt susţinute de fondurile de asistenţă 
tehnică din exterior. 
 

6. Domeniul Producerea, importul şi acreditarea echipamentelor şi dispozitivelor medicale 
 
Echipamentele şi dispozitivele medicale este un alt domeniu de politici. Echipamentele şi dispozitivele 
sunt importate, acreditate, procedura dată este monitorizată de CMS. Volumul de vînzări în acest 
domeniu este important şi va creşte în continuare. Managementul politicilor în acest domeniu necesită o 
unitate în cadrul ministerului.  
 

7. Domeniul Politicile de preţuri pentru serviciile medicale în sectorul privat şi în sectorul public 
 
Preţurile pentru serviciile medicale tradiţional reprezintă un domeniu critic. Reglementarea preţurilor 
pentru serviciile medicale publice sau cele oferite prin intermediul asigurărilor publice este o dimensiune 
importantă pentru intervenţie de politici. Preţurile pentru prestatorii privaţi pentru diferite categorii de 
servicii este un aspect care necesită o analiza atentă cu multe informaţii şi date colectate în mod 
sistematic. În final promovarea concurenţei loiale şi în beneficiul public, respectînd regulile de intervenţie 
regulatorie doar cînd intervenţie este justificată şi nu există alte alternative, promovează eficienţa 
economică şi de calitate.    
 

8. Domeniul Producerea, importul, depozitarea şi comercializarea produselor farmaceutice 
 
Produsele farmaceutice este un domeniul important, zeci de importatori comercializează produsele 
farmaceutice cu un volum de sute de milioane de lei. Activitatea comercială de comercializare necesită o 
evaluare şi intervenţie pentru a preveni efectele de monopolizare a pieţei de produse farmaceutice. Un alt 
aspect reprezintă omologarea şi acreditarea produselor farmaceutice, inspectarea calităţii de depozitare şi 
comercializare. AM este agenţia responsabilă de aceste funcţii, managementul instituţional al acestei 
instituţii ar reveni unei unităţi din cadrul Ministerului.  
 

9. Domeniul investiţii şi dezvoltarea serviciilor medicale private 
 
Industria serviciilor private în domeniul sănătăţii este un domeniul care aduce investiţii, locuri de muncă şi 
o reputaţie. Actualmente, unele servicii specializate s-au dezvoltat vertiginos în Moldova. Exista sute de 
prestatori de servicii specializate. Actualmente, acest domeniu care necesită o atenţie în sensul stimulării 
investiţiilor, transferului de tehnologii poate aduce beneficii importante pentru ţară.   

 
10. Domeniul Standarde de calitate de sănătate  

 
Prestarea serviciilor medicale necesită stabilirea clară a standardelor de calitate. Standardele sunt 
necesare pentru a contractantul serviciilor medicale şi pentru beneficiarul – clientul – care beneficiază de 
serviciile medicale. Existe peste 200 de tratamente generice care necesită standardizarea calităţii, 
actualmente doar cîteva zeci de standarde de calitate sunt disponibile. Punerea în aplicare a standardelor 
de calitate trebuie însoţită de monitorizarea implementării acestora prin intermediul CNEAS, secţiilor 
metodice specializate şi asociaţiile profesionale ale medicilor de profil.  
 
Un alt aspect al standardelor de calitate reprezintă acreditarea prestatorilor de servicii, inclusiv acreditarea 
în sensul obţinerii fondurilor din asigurări de sănătate. Aceasta activitatea este realizată de CNEAS. 
Condiţiile de acreditare, managementul CNEAS sunt domeniile de politici ale unei direcţii în cadrul 
Ministerului.  

 
11. Domeniul Serviciile de sănătate pentru grupurile specifice, inclusiv mama şi copilul, grupurile 

dezavantajate 
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Unele grupuri beneficiare din populaţie necesită o atenţie specială datorită vulnerabilităţii sale. Mama şi 
copilul este un grup specific în acest sens. Acest grup este important de numeros, politicile privitor la 
acest grup sunt diverse, inclusiv serviciile prestate prin asigurare, unele programe naţionale şi politicile 
sociale. Integrarea acestor politici diverse şi evaluarea efectului cumulativ asupra grupului dat de 
persoane, este o sarcină importanta. Unitatea ministerială va lua în consideraţie datele statistice, 
informaţiile colectate sistematic de CMS, CNAM şi CMP, identificarea tendinţelor, evaluarea impactului 
politicilor, elaborarea modificărilor de politici necesare pentru a produce o sinergie mai buna a politicilor 
existente.   
 
 
Existenţa domeniilor date de politici necesită abordare la nivelul exercitării funcţiei de politici: elaborarea şi 
coordonarea implementării politicilor. Astfel, în cadrul ministerului ar trebui să existe unităţi responsabile 
de exercitarea funcţiei date. Un obiectiv important reprezintă alinierea standardelor de funcţionare a 
sistemului de sănătate cu standardele europene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domeniile de politici ale Ministerului Sănătăţii.  
 
figura 1.5  
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Gestionarea domeniilor date de politici necesită unităţi responsabile în cadrul Ministerului.  
 
 
 
Costul politicilor de sănătate 
 
Bugetul naţional public, in raport cu PIB5 
figura 1.7 

                                                 
5 CTTM, p.33. 
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figura 1.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bugetul naţional public pe categorie de buget6 si Bugetul naţional public social pe nivelul de administraţie 
 
figurile 1.9, 1.10 

                                                 
6 CTTM, p28. 
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Odată cu implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală cheltuielile în medicină din Produsul 
Intern Brut (PIB) s-au majorat de la 3.9% în anul 2003 pînă la 4.2% în anul 2004 şi se prognozează să 
ajungă la 4.97% în anul 2008. Ponderea asigurărilor va creşte în continuare pînă la 85% în anul 2008 faţă 
de 70% în anul 2004 din bugetul pentru sănătate. Se va mări şi volumul de servicii medicale acoperite de 
asigurarea obligatorie.  
 
figurile 1.11, 1.12 
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Figura 1.13 
Poziţionarea şi distribuţia funcţiilor în sistemul de asigurări medicale7 
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7 f – fluxul de finanţe, p – fluxul de politici 
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Legenda: 

- spitalele, policlinicile,              - angajatori,               - reprezentante inspectoratelor fiscale 
teritoriale,  

 
 
CNAM recepţionează contribuţiile de asigurări medicale individuale din partea persoanelor asigurate prin 
intermediul inspectoratelor fiscale teritoriale pe conturile din trezorerie, sumele se transferă în aceiaşi zi 
pe conturile CNAM. Executarea plăţilor de la asiguraţii de medicină efectuiază angajatorul. Există un 
număr relativ mic de persoane care cumpără poliţele de la CNAM. Spitalele, policlinicile, medicii de familie 
prestează serviciile medicale clienţilor în baza poliţelor. Inspectoratul fiscal supraveghează corectitudinea 
acumulărilor.  
 
MS (cu participarea Centrului de Sănătate Publică şi Managementului Sanitar), împreună cu CNAM 
determină formatul programului unic de asigurare, modalitatea de contractare cu prestatorii de servicii 
medicale. Bugetul de asigurări în medicină se completează în proporţie de 40% din contribuţiile de 
asigurări medicale, restul 60% se realizează din bugetul de stat.  
 
Figurile 1.14, 1.15 
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Politicile şi programele în domeniul sănătăţii 
 
Politicile în domeniul sănătăţii sunt implementate prin intermediul a 2 instrumente de finanţare: asigurările 
de sănătate şi programele naţionale. Programele naţionale de sănătate sunt gestionate de către Minister, 
implementatori fiind instituţiile sectoriale.  
 
Totodată în domeniul sănătăţii există cîteva programe: 

1. Programul I. Asigură obligatorii de asistenţa medicală (1.3 mlrd lei, bugetul programului constituie 
75% din bugetul total în sănătate, va creşte pînă la 85% în 2008): CNAM, 211 instituţii medico-
sanitare, 

2. Programul II. Programe naţionale de sănătate  
3. Programul III. Serviciul sanitaro-epidemiologic, CMP 
4. Programul IV. Reabilitarea copiilor de vârsta fragedă 
5. Programul V. Reabilitarea si recuperarea copiilor bolnavi si a copiilor invalizi  
6. Programul VI. Sănătatea publică şi managementul sanitar 
7. Programul VII. Expertiza medico-legală, CML 
8. Programul VIII. Cercetările în domeniul medicamentului, Agenţia Medicamentului 
9. Programul IX. Administrarea sistemului, alte servicii sănătate şi protecţie socială, MSPS 

 
Comparaţia surse financiare pentru asigurare obligatorie şi alte programe de sănătate. 
 
Distribuire surse financiare pe programe 
 Figura 1.16 
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Evaluarea politicilor în domeniul de sănătate de către beneficiarii politicii este un indicator important 
pentru Minister. Observăm că politicile de sănătate după introducerea asigurărilor obligatorii în 2004 au 
primit o apreciere pozitivă din partea beneficiarilor politicilor.  
 
Figura 1.17 
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O tendinţă similară se atestă şi în aprecierea calităţii serviciilor de sănătate, punerea în aplicare a 
politicilor de asigurare a avut ca rezultat creşterea aprecierii pozitive din partea beneficiarilor.   
 
Figura 1.18 



Analiza funcţională şi instituţională a MS, elaborat de CICO/CReDO cu suportul UNICEF 
 

 18
www.credo.md        

 

0

10

20

30

40

50

60

11
.02

 IP
P C

IVI
S

05
.03

 IP
P C

IVI
S

11
.03

 IP
P C

IVI
S

05
.04

 IP
P C

IVI
S

11
.04

 IP
P C

IVI
S

02
.05

 IP
P C

IVI
S

12
.05

 IP
P C

IVI
S

03
.06

 IP
P C

IVI
S

11
.06

 IP
P C

IVI
S

05
.07

 IP
P C

IVI
S

11
.07

 IP
P (C

IV
IS

)

Quality of health services: 2002-2008Totally
unsati
sfied

Partiall
y
satisf i
ed
Quite
satisf i
ed

Totally
satisf i
ed

 
 

1.5 Concluziile de capitol 
 

1. Sistemul de sănătate are o pondere importantă în PIB şi bugetul naţional public, cheltuielile se 
situează pe locul 2 după cheltuielile din sectorul social,  

2. Sistemul de sănătate are funcţiile sectoriale şi instituţiile sectoriale dezvoltate, sunt prezente 
funcţiile sectoriale de acreditare, de suport în colectarea datelor şi informaţiilor statistice necesare 
pentru realizarea activităţilor de politici, funcţia de inspectare a calităţii serviciilor medicale 
necesită în continuare dezvoltare  

3. Funcţia de politici, de facto, este prezentă în cadrul mai multor instituţii din sector. CNAM în 
domeniul asigurărilor, CMS în domeniul politicii de preţuri, AM în domeniul certificării 
echipamentelor şi dispozitivelor, CMP în domeniul certificării proceselor tehnologice de producere.  

4. Domeniul de sănătate conţine 10-12 domenii de politici importante, aceste domenii generează 
beneficii, servicii, locuri de muncă, stabilesc condiţii şi cerinţe de activitate, formează pieţe de 
produse, grupuri importante de beneficiari, funcţionarea instrumentelor importante de finanţare, 
etc. Domeniile respective necesită intervenţie şi supraveghere din perspectiva politicilor şi 
corespunzător, astfel unităţi organizaţionale din cadrul Ministerului.  

5. Doar o parte de domenii de politici nu sunt reflectate în structura organizaţională a Ministerului, 
astfel politicile în aceste domenii sunt dominate de agenţiile de implementare din domeniul 
sănătăţii.    
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2. Capacităţile instituţionale 
 

2.1 Structura organizaţională 
 
Decizia privind structura organizaţională a Ministerului este subordonată obiectivelor strategice 
instituţionale, priorităţilor din sectorul de sănătate, stării de dezvoltare a subdomeniilor de activitate  şi 
cadrului instituţional existent. Un alt aspect important care determina structura organizaţională este 
criteriul funcţiilor sectoriale generice de care este responsabilă autoritatea centrală executivă. Ministerului 
în calitatea sa de autoritatea centrală executivă revin funcţiile de politici: elaborarea politicilor şi 
coordonarea implementării politicilor. Celelalte funcţii sectoriale: regulatorie, suport, finanţare, prestarea 
serviciilor şi antreprenoriale revin altor instituţii din sectorul sănătate.  
 
Sectorul de sănătate în întregime, cu toate instituţiile publice şi private, exercită activităţile de livrare a 
serviciilor de sănătate, finanţarea serviciilor de sănătate, crearea resurselor necesare pentru funcţionarea 
sectorului şi conducerea, coordonarea sectorului8. Principiile OMS prevăd expres că ultima activitate – 
conducerea şi coordonarea (stewardship) sectorului – revine Ministerului Sănătăţii. Exercitarea acestei 
activităţi trebui să se conforme anumitor standarde: rolul predominant şi principal în elaborarea politicilor, 
coordonarea implementării politicilor, dispunerea în exercitarea activităţii de informaţii şi date necesare 
despre situaţia, realizarea auditului cheltuielilor din sector şi promovarea transparenţei în sector, 
coordonarea activităţii actorilor din sector, revizuirea politicilor bazate pe probe (evidence-based).  
 
Logica structurii organizaţionale sau a organigramei instituţionale va reflecta principiile susmenţionate. 
Prin urmare structura organizaţională poate avea direcţii sau secţii constituite pe baza principalelor 
domenii de politici şi pe principalele instrumente de politici din sector, suplimentar Ministerul va avea 
direcţiile sau unităţile de suport în exercitarea funcţiilor pe domenii, direcţiile responsabile de planificarea 
de lungă durată în sectorul de sănătate. În domeniul de sănătate avem 2 instrumente principale prin 
intermediul cărora sunt implementate politicile de sănătate: asigurările de sănătate şi programele 
naţionale de sănătate. Astfel, acestea instrumente vor avea o implicaţie asupra structurii organizaţionale a 
Ministerului.  
  
Spre exemplu, în domeniul de politici familie şi copil, direcţia responsabilă va avea următoarele 
responsabilităţi pentru gestionarea eficientă a politicilor:  

1) evaluarea  situaţiei, problemelor, politicilor relevante (necesităţile grupului beneficiar, 
problemele cu care se confruntă grupul beneficiar, volumul şi calitatea serviciilor necesare şi 
actuale, distribuirea costurilor, tehnologiile, dinamica cererea-oferta, evaluarea impactului 
politicilor actuale asupra sectorului).  

 
Pentru a evalua situaţia, problemele şi politicile relevante, este necesar să existe un proces de colectare 
sistematică a datelor şi informaţiilor, informaţiile date vor fi furnizate Direcţiei relevante din Minister care va 
folosi acestea în procesul de analiza a problemei, inclusiv în procesul de evaluare a impactului politicii. 
CMS va furniza informaţiile relevante în formatul preferat, prezentînd indicatorii solicitaţi de către Direcţia 
dată. Similar, CNAM va prezenta informaţii relevante şi necesare Direcţiei.    
 

2) elaborarea politicilor alternative,  
 
 

                                                 
8 În baza principiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii  
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3) coordonarea implementării politicilor (cu participarea altor instituţii publice subordonate şi 
instituţiilor pe orizontală, dar şi cu participarea actorilor privaţi).  

 
Coordonarea implementării politicii este o funcţie care este delegată instituţiilor subordonate, şi altor 
instituţii din sector. Ministerul, prin intermediul Direcţiei date, va gestiona procesul de delegare prin 
intermediul contractelor instituţionale anuale. Contractele instituţionale vor conţine părţi componente şi 
prevederi specifice domeniului dat de politici şi indicatorii de performanţă relevanţi.  
 
 
Evoluţia structurii interne a Ministerului 

Ministerul Sănătăţii a suferit 2 transformări structurale serioase în decursul ultimilor 3 ani şi anume: iunie 
2005 - fuzionarea Ministerului Sănătăţii cu cel al Protecţiei Sociale şi martie 2007 - reconstituirea 
Ministerului Sănătăţii cu aprobarea structurii noi, însoţită de recrutări masive de personal, apariţia unor 
direcţii noi de activitate, etc. Funcţiile unui organ al administraţiei publice centrale  in mod ideal ar trebui 
să rezulte din misiunea instituţiei. Astfel, pentru a fi posibilă definirea clara a atribuţiilor ministeriale 
rezultate prin prisma misiunii acestuia, o abordare calitativă de analiza şi evaluare a capacitaţii real 
existente a Ministerului Sănătăţii nou format este stringent de necesară. 
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Structura actuală a MS: din perspectiva principiului de subordonare administrativă internă9 
 
Figura 2.1 

                                                 
9 http://www.ms.md/ministry/structure/organigram   
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Analiza structurii organizatorice a MS 
 
Structura organizatorică actuală reflectă subordonarea către un anumit vice-ministru în funcţie de 
preferinţele şi competenţele vice-ministrului respectiv. Observăm că unele direcţii de politici, împreună cu 
unele direcţii de suport în subordonarea unui vice-ministru. Pe de altă parte observăm alocarea numerică 
inferioară a numărului de persoane în direcţiile de importanţa şi influenţa strategică sau majoră, cum ar fi: 
asigurări în sănătate, programele naţionale. Lipsesc unităţile responsabile de anumite domenii de politici, 
cum ar fi acreditarea şi inspectare a prestatorilor de servicii sau certificarea producătorilor, politicile de 
preţuri sau în domeniul medicamentului.  
 
În continuare vom analiza funcţiile şi responsabilităţile principalelor direcţii de politici din cadrul 
Ministerului Sănătăţii, după care va urma analiza sistematică şi sumară a Ministerului şi funcţiilor acestuia.  
 
Direcţia servicii medicale individuale 
 
Direcţia are ca domeniu de responsabilitate managementul integrării asistenţei medicale la toate nivelele, 
managementul serviciilor publice şi private. În direcţie lucrează 4 angajaţi din 6 conform statelor. Anual 
direcţia produce 10 documente de politici (1 strategie, 3 proiecte de legi 6 hotărîri de guvern). 2 angajaţi ai 
direcţiei au o experienţa substanţială în domeniul sănătăţii. Totuşi direcţia nu are angajaţi cu competenţe 
în drept, economie, statistici.  
 
Figura 2.2 
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Responsabilitatea direcţiei de a gestiona serviciile publice individuale, adică serviciile spitaliceşti (cîteva 
zeci de prestatori), serviciile de ambulatoriu şi specializate (peste 700 de prestatori) necesită competenţe 
suplimentare cu referire la dinamica ofertei şi cererii, managementului prin contractare a prestatorilor de 
servicii publice (funcţia financiar realizată de CNAM). Evaluările internaţionale (Nota Băncii Mondiale cu 
privire la politicile de sănătate din 2007, raportul EPOS asupra costurilor în spitalele raionale) semnalează 
alocări  excesive de finanţe şi supracapacitatea serviciilor medicale spitaliceşti, peste 60% din finanţare 
din asigurări revin serviciilor spitaliceşti, aproape jumătate revine spitalelor republicane. Astfel, provocările 
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principale rezidă în promovarea tehnologiilor moderne medicale, productivitatea mai mare şi alocarea 
costurilor pe cheltuieli variabile direct beneficiarilor şi pe dezvoltare decît pe întreţinerea clădirilor şi altor 
costuri indirecte. Aceste provocări nu sunt reflectate în politicile direcţiei.  
 
Costul financiar al direcţiei este mai mic de cîteva sute de mii lei pe an, atunci cînd domeniile de politici 
gestionate de către acesta este de sute de milioane de lei. CMS furnizează periodic informaţii sumare 
despre funcţionarea serviciilor private, informaţii colectate direct de la prestatorii privaţi de servicii 
medicale. Această informaţie nu este suficient de dezagregate pe categorii de servicii, categorii de 
beneficiari, costurile financiare, preţurile practicate, alte informaţii pentru necesităţile politicilor.      
 
Dacă e să comparăm costul administrativ cu fluxurile financiare din domeniul de politici, oportunităţile de 
dezvoltare a domeniilor de politici gestionate, putem face concluzia că direcţia nu are suficiente capacităţi 
şi competenţe din punct de vedere numeric şi de competenţe pentru a stimula dezvoltarea serviciilor 
medicale individuale.   
  
Direcţia asigurări în sănătate 
 
Direcţia are ca domeniu de responsabilitate politicile de asigurare obligatorii. Asigurările obligatorii 
prezintă cel mai important instrument financiar în sistemul de sănătate. În direcţie activează 3 persoane, 
din care doar 1 persoană are experienţa de activitate în acest domeniu. Direcţia anual elaborează cîteva 
documente de politici. Direcţia este responsabilă sub aspectul de politici de gestionarea strategică a 
fondurilor de asigurare, preţurilor în sistemul de asigurare, dezvoltarea strategică a sistemului de 
asigurare în sănătate.     
Figura 2.3 
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a datelor, proiectarea acestora asupra grupurilor beneficiare, corelarea cu performanţa sistemelor de 
asigurare. Un instrument important care lipseşte este analiza economico-financiară şi modelarea a 
sistemelor financiare de asigurare. Un domeniu întreg lipseşte privitor la corelaţia cu asigurările private în 
sănătate.  
 
Direcţia Managementul calităţii şi standarde de tratament 
 
Direcţia este responsabilă de elaborarea standardelor de calitate, protocoalelor clinice în domeniul 
sănătăţii. Direcţia abia a început activitatea sa. Angajaţii au puţină experienţă în domeniul dat, profilul 
medical domină componenţa Direcţiei. Funcţiile direcţiei în mare parte se rezumă la coordonarea 
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elaborării standardelor şi protocoalelor clinice, decît elaborarea acestora, astfel funcţiile şi competenţele 
de coordonare sunt cele mai importante. Un alt aspect al competenţelor necesare a fi prezente în cadrul 
Direcţiei sunt competenţele manageriale, statistice, economice şi de evaluare.  
 
Figura 2.4 
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managementului proiectelor publice, analizei de impact a proiectelor asupra situaţiei în domeniul sănătăţii. 
Programele naţionale sunt implementate de către prestatorii de servicii de sănătate prin intermediul 
fondurilor disbursate de Ministerul Sănătăţii. Direcţia ar avea nevoie de un sistem de gestionare a ciclului 
de proiect pentru fiecare program naţional 
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implementatorii ai serviciilor de sănătate. Elaborarea programului naţional este un element mai puţin 
prezent în cadrul Direcţiei. Lipsesc de asemenea studiile şi analizele de fezabilitate care ar justifica 
necesitatea programelor şi totodată ar evalua impactul acestora asupra problemelor şi realizarea 
obiectivelor propuse. Analiza conţinutului programelor naţionale relevă că structura acestora este foarte 
diferită, doar cîteva programe recente urează o formă generică.  
 
Un segment important care lipseşte în activitatea Direcţiei este comandarea datelor şi informaţiilor 
statistice către CMS şi implementatorii de programe care ar demonstra efectul asupra situaţiei în urma 
implementării programului. Datele şi informaţiile specifice ar trebui să ia în consideraţie şi să reflecte 
indicatorii de performanţa a programelor naţionale.  
 
Repartizarea funcţiilor în cadrul direcţiei reflectă situaţia alocării resurselor de timp în principal pentru 
coordonarea programelor şi oferirea suportului în implementare a acestora.  
 
Direcţia sănătatea femeii şi copilului 
 
Direcţia are ca domeniu de responsabilitate politicile pentru femei şi copil. Direcţia monitorizează 
indicatorii principali, promovează propuneri de modificare a politicilor. În direcţie activează 4 persoane din 
5 persoane conform statelor de personal. Anual direcţia elaborează cîteva documente de politici, zeci de 
hotăriîri de guvern, 2-3 proiecte de legi. Grupul beneficiar este de importanţa strategică, cîteva 
mecanisme de politici realizează scopurile domeniul dat: reducerea mortalităţii infantile, reducerea 
mortalităţii materne, promovarea sănătăţii femeii şi a copilului. Aceasta se realizează prin intermediul 
setării indicatorilor de performanţă prin contractele CNAM cu centrele medicinii primare, serviciile 
spitaliceşti dedicate femeii şi copilului, proiectele specializate. În domeniul de activitate a direcţiei intră şi 
managementul strategic al Centrului mamei şi a copilului – instituţia prestatoare de servicii specializate.  
 
Angajaţii direcţiei sunt persoane cu experienţă şi practică solidă în domeniul sănătăţii. Aceştia au 
capacităţi substanţiale şi înţelegerea bună a problemelor în domeniul sănătăţii femeii şi copilului. 
Totodată, competenţele economice, manageriale a sectorului şi a politicilor, juridice lipsesc.  Participarea 
la programele şi stagiile internaţionale doar parţial pot acoperi necesităţile date.  
 
Repartizarea resurselor de timp în expresie relativă este rezonabilă pentru activitatea de elaborare a 
politicilor şi coordonării acestora. Totodată, numărul absolut al persoanelor din direcţie este pe departe 
insuficient pentru gestionarea adecvată a politicilor în acest domeniu.  
 
 
Figura 2.6 
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Functiile in directia tehnologii medicale
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obiectivelor sunt realizate prin sistemul de servicii prin asigurare (contractele instituţionale) şi proiectele 
din asistenţa internaţională (principal dotarea tehnică şi instruirea). Sunt subutilizate instrumentele de 
politici prin programe naţionale, stimularea serviciilor medicale specializate prestate de sectorul privat. 
Aceste tipuri de intervenţii pot fi exercitate avînd competenţe şi cunoştinţe de politici publice în sănătate.  
 
Politicile direcţiei necesită o corelaţie mai bună cu politicile sociale, politicile fiscale. Producerea analizelor 
şi studiilor cu privire la evoluţia situaţiei femeii şi a copilului cu identificarea principalelor probleme 
necesită un suport statistic din partea CMS şi competenţe analitice mai bune în cadrul Direcţiei.    
 
Direcţia tehnologii medicale 
 
Direcţia este responsabilă de politicile de procurare, retehnologizarea cu echipamente şi dispozitive, 
transferul de tehnologii moderne în prestarea serviciilor medicale. Actualmente 3 persoane sunt angajate 
în direcţie din 4 conform listei statelor. Competenţele persoanelor sunt în domeniul medical, lipsesc 
competenţe în domeniile economice, manageriale, statistice şi juridice.    
 
 
Direcţia gestionează domeniul de politici de medicamente, în care Agenţia Medicamentului este instituţia 
care exercită funcţia de regulatorie. Lipsesc proceduri instituţionale de gestionare instituţională a Agenţiei 
Medicamentului. Direcţia conlucrează cu Camera de licenţiere.  
 
Figura 2.7 
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totodată sub aspect de 
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îmbunătăţire.  
 
Caracterizarea funcţiilor 
Ministerului Sănătăţii 
 
Diagrama de mai jos estimează 
ponderea funcţiilor MS iar analiza 
acestora demonstrează timpul 
consumat pentru diverse atribuţii 
ministeriale. Funcţii absolut 
adecvate MS sunt elaborarea de 
politici – 32% şi coordonarea 

implementării politicilor – 
31%. Următoarea funcţie 
semnificativa după 
pondere este funcţia de 
suport – 32% cu 22,5 de 
echivalente de persoane 
cu program deplin.  
 
 
Figura 2.8 
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intermediul chestionarului de evaluare a timpului. Funcţiile de politici sunt prezente în proporţie de 65% 
sau în jur de 42 de persoane. Ca ponderea procentuală, situaţia la Minister este comparabila cu media şi 
practicile pozitive europene. Numărul absolut al persoanelor implicate în realizarea funcţiei de politici este 
sub nivelul practicilor pozitive europene.  
 
În continuare prezentăm analiza funcţiei de elaborare de politici, una din competenţele cheie ale 
ministerului.  
 
Figura 2.9 
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Din informaţia prezentată observăm că 8,4 echivalente de personal, ce constituie 48% sunt implicate 
nemijlocit în elaborare concepţii, programe şi strategii, elaborarea de acte normative fiind realizată de 7,8 
echivalente de personal, ceea ce la rândul său constituie 44 % din întreaga capacitate de personal al MS: 
Elaborarea proiectelor bugetare implică 5% resurse iar componentei de analiza şi cercetare (etapa 
esenţială oricărui proces de elaborare de politici) doar 3%.  
 
Analiza funcţiei de suport  se reduce la lucru cu petiţii (27%), elaborare si expertiză acte interne (20%), 
rapoarte, dări de seamă (12%) şi suport metodologic  (12%). 
 
 
 
Figura 2.10 
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Figura 2.11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concluzii parţiale: 
 

(1) Doar 63% din resursele Ministeriale sunt concentrate asupra realizării funcţiilor de elaborare de politici 
şi coordonării implementării acestora (bunele practici estimează 75% pentru funcţii  de elaborare 
politici) 

(2) 32% din resurse şi timp sunt alocate activităţilor de suport. O parte din ele ar trebui să fie transmise 
agenţiilor subordonate Ministerului. Principiile analizei funcţionale sugerează transmiterea funcţiilor de 
suport instituţiilor subordonate Ministerului sau agenţiilor care sunt responsabile de procesarea 
cazurilor individuale.  

(3) Numărul mare de petiţii periclitează esenţial activităţile MS. O parte esenţială de petiţii nu ţin de 
competenţa Ministerului dar se referă la alte instituţii din sector. O bună parte din acestea vin de la 
Guvern sau deputaţii din Parlament.  

(4) Numărul absolut de persoane implicate în exercitarea funcţiei de politici este insuficient pentru 
domeniile de politici de care este responsabil Minister.  

(5) Lipsesc competenţe şi deprinderi în domeniile economice, statistice, management, juridice şi de 
politici. Numărul absolut de persoane este inadecvat de mic în comparaţie cu ponderea şi importanţa 
domeniilor de politici.  

(6) Organigrama actuală nu reflectă acoperirea a cîtorva domenii importante din domeniul de sănătate 
discutate în raport.   
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2.2 Managementul instituţional  
 
Managementul resurselor umane 
 
Numărul total al angajaţilor în aparatul central al autorităţii la data 01.01.2008: efectiv-limita: 95, total 
angajaţi 76, funcţionari publici 61 
 
Nu există un sistem de evaluare a performanţei funcţionarilor publici şi nici un sistem de salarizare bazat 
pe performanţă, care să asigure stabilitatea şi motivarea personalului. Datorită lipsei unui sistem de 
promovare şi motivare a personalului, inclusiv financiară, posturile vacante scoase repetat la concurs nu 
de ocupă, iar încărcătura de lucru a personalului existent este foarte mare (65% din personal declară că 
lucrează peste 40 de  ore pe săptămână, iar 69% din personal declară că încărcătura de lucru este mare 
sau foarte mare). Fluctuaţia personalului, deşi nu exagerat de mare (6,6% plecări în 2007) şi lipsa 
candidaţilor la concursurile de ocupare a posturilor conduce de asemenea la încărcarea excesivă a 
personalului existent, precum şi la angajarea de personal prin alte metode decât concursul deschis. 
Deoarece personalul nou angajat este in mare parte neexperimentat (medici tineri imediat după 
rezidenţiat, absolvenţi recenţi ale facultăţilor juridice si economice, etc..) este necesară o metodologie sau 
un plan de dezvoltare specific pentru noii angajaţi care în prezent nu există. Nu există de asemenea un 
manual de proceduri interne, care să permită noilor angajaţi să se adapteze rapid la activitatea 
Ministerului.  
 
Figura 2.12 
 
- Vârsta angajaţilor la data 01.01.2008 (%): 

20-24 ani:  6,6% 
25-34 ani:  31,6% 
35-44 ani:  21%;  
45-54 ani:  23,7%; 
55-:  17,1% 

 

- Vechimea locului de muncă/experienţa: 
< 1 an:  - 49,2% 
1-5 ani:  - 13,73% 
6-10 ani:  - 17,65% 
10-20 ani:  - 11,76% 
> 20 ani:   - 7,84% 

 
- Profesia de baza a funcţionarilor publici: 

medici   - 43,1% 
economişti   - 13,8% 
jurişti   - 4,6% 
alte profesii   - 38,5% 

 

 
- % angajaţi care vorbesc fluent engleza din Nr 

total de angajaţi: 27,7% 
-  % angajaţi cu abilitaţi de a utiliza calculatorul 

(programul Word): 67,7% 
- % angajaţi cu abilitaţi de a utiliza calculatorul 

(programul Excel): 46,2% 
- % angajaţi cu abilitaţi de a utiliza calculatorul 

(programul Power Point): 52,3% 
- % angajaţi cu abilitaţi de a utiliza calculatorul 

(Internet Explorer): 63,1% 
- % angajaţi cu abilitaţi de a utiliza calculatorul 

(MS Outlook): 52,3% 
 

 
Planul de instruire a personalului nu se bazează pe o analiză sistematică a nevoilor de instruire pe Direcţii 
şi în funcţie de atribuţiile fiecărui angajat, ci se bazează pe oferta care există la nivelul instituţiilor care 
oferă instruire. Pe de altă parte, participarea la instruire creşte încărcătura de lucru pentru personal rămas 
la nivelul Direcţiilor. În plus, participarea la cursuri de instruire nu scuteşte funcţionarii publici de 
exercitarea funcţiilor, de aceea ei sunt nevoiţi să revină după lecţii şi să-şi finiseze obligaţiunile. Astfel, 
motivarea personalului de a participa  la instruiri este redusă. Nu există un sistem de evaluare a calităţii 
procesului de instruire sau de evaluare post-instruire a aplicării cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în 
urma instruirii. Abilităţile de utilizare a limbii engleze sunt limitate (28% din personal), ca şi cele de utilizare 
a platformelor informatice (aproximativ 50% din personal are abilităţi suficiente în lucrul cu calculatorul).  
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Din punctul de vedere al procesului de lucru, există probleme de dotare insuficientă cu echipament 
performant (PC; copiatoare, scaner, lap-top mai ales pentru deplasări în ţară şi în străinătate etc.). De 
asemenea, spaţiul în care funcţionează Ministerul este la limită, birourile fiind ocupate cu 4 angajaţi în 
medie. Pentru folosinţa comună nu există decât o sală de întâlniri (cu excepţia sălii de conferinţe), în 
condiţiile în care domeniul de activitate a Ministerului presupune întâlniri frecvente ale grupurilor de lucru, 
experţilor, etc.  
 
 
Instruire şi perfecţionare 
 
Procentul de personal care au frecventat cursuri de instruire şi perfecţionare în anul 2007 conform actelor 
normative în vigoare (cel puţin 5 zile pe an): 64% (39 persoane).  Figura de mai jos reflectă ponderea 
evenimentelor de instruire şi perfecţionare organizate de MS pe parcursul anului 2007 
 
Figura 2.13 
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Figura 2.14 
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Comunicarea/colaborarea Ministerului Sănătăţii cu alte instituţii este reflectată mai jos în diagrama din 
figura de mai jos 
 
Figura 2.15 
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Următoarea diagramă reflectă percepţia lucrătorilor MS referitor la schimbul de informaţii dintre colegi. 
46% de respondenţi consideră că comunicarea şi schimbul de informaţii între colegei este uşoară. 
 
Figura 2.16 
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Exactitatea informaţiei primită de la alte autorităţi publice centrale reprezentată în figura 18 este apreciată 
ca exactă în 68 % cazuri, rata de non-răspunsuri fiind de 26%. Numai 6% de respondenţi au menţionat  
inexactităţi în informaţiile parvenite centralizat. 
 
Concluzii parţiale:  
 

1) Introducerea unui sistem de evaluare anuală a performanţei in baza unui set de indicatori 
prestabiliţi şi respectiv introducerea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, care să asigure 
stabilitatea şi motivarea personalului.  
2) Dezvoltarea  unui manual de proceduri interne care să permită noilor angajaţi să se adapteze 
rapid la activitatea Ministerului; de asemenea, un coleg din Direcţie poate fi alocat drept mentor, 
pentru ca noul angajat să intre în atribuţii cât mai rapid şi eficient.  
3) Elaborarea Planului  de instruire anual pe baza unei evaluări iniţiale a nevoilor de instruire pe 
termen lung a personalului şi nu pe baza ofertei de cursuri existente. Dezvoltarea unui sistem de 
evaluare a calităţii procesului de instruire şi de evaluare post-instruire a aplicării în practică a 
cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite.  

 

2.3 Procesele decizionale cu privire la politici  
 
Elaborarea documentelor de politici 
 
Elaborarea documentelor de politici este funcţia cheie a ministerului. Vom supune analizei detaliate 
procesul de elaborare a politicilor. Din datele prezentate mai jos, observăm că peste 60% din documente 
de politici se elaborează în timp de pînă la 4-5 săptămîni, adică o perioadă de 1 lună (fără a include 
avizarea). Perioadă de elaborare este destul de scurtă. Analiza procedeelor de elaborare a documentelor 
de politici remarcă omiterea sistematică a cîtorva etape de estimarea de impact, analiza costurilor şi 
beneficiilor, dar şi examinarea alternativelor de politici.   
 
Iniţierea procesului de elaborare a documentelor de politici şi a actelor normative şi legislative cel mai 
frecvent (31,9%) sunt iniţiate de conducerea ministerului (ministru, viceminiştri); indicaţia din partea 
guvernului survine in 26,1%; la iniţiativa unei direcţii MS in baza necesitaţilor indicate se elaborează 
27,5% iar 14,5% din actele normative se elaborează la iniţiativa unei instituţii subordonate ministerului, in 
baza necesităţilor identificate. 
 
Diagrama ce urmează elucidează numărul total de documente elaborate de Ministerul Sănătăţii în 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.17 
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Conform diagramei de mai jos, majoritatea documentelor de politici se elaborează in termen de până la 2 
luni; pe locul doi se plasează documentele elaborate în termen de până la 4-5 săptămâni. Este important 
de menţionat ca perioadele de elaborare nu au inclus perioada de timp necesara avizării unui document 
de politici. In acesta ordine de idei, elaborarea unei dispoziţii solicita termen de până la o săptămâna, 
elaborarea unui ordin necesita 2-3 săptămâni, a unui plan de acţiuni 4-5 săptămâni, iar a unei concepţii, 
strategii, program până la 2 luni. 
 
 
Figura 2.18 
 
- Iniţierea procesului de elaborare (documentele 

de politic, acte normative): 
 

Indicaţie din partea Guvernului -    25,3% 
Conducerea ministerului  -               32,2% 
Iniţiativa unei Direcţii MS -   27,6% 
Iniţiativa unei instituţii subordonate MS, în baza 
necesităţilor identificate -  14,8% 

 

- Termenul solicitat pentru elaborarea 
documentelor 

 
2-3 săptămâni            20% 
4-5 săptămâni           20% 
2 luni           42% 
Altele                                18% 

 

 
 
Figura 2.19 
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Termenul solicitat pentru elaborarea documentelor de politici 
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Conform procedurilor existente de elaborare a documentelor de politici, elaborarea unui document de 
politic calitativ ar trebui sa includă următoarele etape obligatorii: analiza situaţiei, analiza financiara, 
estimarea impactului, analiza costurilor si beneficiilor si in final examinarea alternativelor de politici. 
Deoarece perioada de elaborare a unui document de politici este destul de scurtă (56% din toate actele 
normative se elaborează in mai puţin de 2 luni, iar restul in perioade de timp si mai scurte) presupunem ca 
de facto din cauza presiunilor de timp se remarcă omiterea sistematică a uneia sau mai multe dintre 
etapele cheie necesare procesului de elaborare politici. Iar acest lucru in modul cel mai direct se 
răsfrânge si asupra calităţii documentelor de politici. 
 
Diagrama următoare reflectă percepţia personalului Ministerului Sănătăţii referitor la capacitatea 
ministerială de planificare strategică: 41,3 % de respondenţi o consideră ca fiind foarte slabă; 4,4% - 
slabă; 19,7% o specifică ca medie, foarte bună e considerată doar de 9,5%. Este important de menţionat 
însă şi faptul că 24,9% de respondenţi nu au răspuns la această întrebare.  
 
Figura 2.20 
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Referitor la capitolul existenta baze de date statistice, necesare procesului de elaborare politici, 
majoritatea respondenţilor s-au pronunţat pentru revederea, îmbunătăţirea si standardizarea lor. S-a 
menţionat ca bazele de date existente nu sunt perfecte si nu se respecta termenii si periodicitatea 
prezentării datelor. E necesar de a avea baze de date uşor de accesat si gestionat, care urmează a fi 
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reînnoite, reactualizate periodic. In plus este necesara evaluarea si simplificarea procedurii de 
înregistrare, evidenta si raportare a datelor statistice.  

 
Referitor la statisticile de monitorizare a implementării politicilor si actelor normative s-a specificat 
necesitatea revederii indicatorilor de monitorizare de progres în orice domeniu de competenta. 
Monitorizarea gradului de implementare a politicilor are loc in baza următoarelor statistici existente si 
anume: statistica medicala, demografica, activitatea economica a IMSP, rapoarte de activitate, inclusiv 
CNAM, rapoarte de evaluare a cheltuielilor IMSP, studii, sondaje efectuate, indicatori standardizaţi 
HIV/SIDA;Tb, HVB,C, monitoring-ul socioigienic, acoperirea vaccinală, infecţiile intestinale si holera, etc... 
Suplimentar se mai folosesc datele autoevaluărilor din teritoriu, scheme de răspuns şi evaluare a realizării 
politicilor 
 
O parte din atribuţiile MS nu dispun deloc de baze de date. Spre exemplu: serviciul relaţii internaţionale si 
asistenta externa a menţionat necesitatea creării unor baze de date interne ce ar permite monitorizare 
asistentei externe, monitorizare deplasări peste hotare ale specialiştilor din sistemul de sănătate şi 
evaluarea realizării recomandărilor înaintate drept rezultat. In plus au remarcat importanta existenţei unor 
baze de date referitor la monitorizarea vizitelor oficiale, misiuni experţi, întrevederi bilaterale. Rămâne 
stringent necesara elaborarea bazelor de date a tuturor actelor normative elaborate de către minister, 
clasificate după servicii medicale precum si stabilirea unor criterii de tinere evidenta petiţii, plângeri, cazuri 
corupţie, atitudine neglijenta a medicilor, tratament inadecvat, studii, sondaje. 
 
La capitolul date, informaţii si statistici folosite în monitorizarea gradului de implementare politici a fost 
remarcat un spectru vast de surse: de la ponderea satelor fără asistenta farmaceutica în numărul total de 
sate şi accesul populaţiei la medicamente, dinamica indicelui de preturi, Nr. personalului pregătit, 
indicatori de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, surse financiare alocate, materiale didactice 
pregătite, campanii de informare, raportul de activitate financiara si medicala a IMSP la indicatori de 
evaluare a satisfacţiei pacientului si Nr. întâlnirilor cu mass media, ONG, gradul de implicare a societăţii 
civile in luarea deciziilor si analiza activităţii IM, scheme de supraveghere Program de perinatologie şi 
realizare programelor naţionale etc.. Multitudinea surselor enumerate sugerează necesitatea unificării, 
centralizării şi standardizării indicatorilor de monitorizare, cu scop de facilitare a procesului de operare cu 
aceşti indicatori.  
 
Concluziile parţiale: 
 

1) insuficienţa de timp acordat procesului de elaborare a politicilor, rezultata din: 
 presiunea din partea altor atribuţii 
 presiunea din partea organului ce a solicitat documentul 

2) resurse umane limitate,  
3) insuficienţa competenţe necesare elaborare politici  
4) varietate mare de date statistice.  

 
Analiza funcţiei de coordonare a politicilor 
 
Analiza activităţilor de coordonare a implementării politicilor (Figura 6) demonstrează distribuirea timpului 
cel mai mare pentru coordonarea implementării politicilor cu alţi actori – 63% cu 15,1 echivalente de 
unităţi de personal, coordonare planificare activităţi – 21 % cu 5 echivalente de unităţi de personal şi relaţii 
cu instituţiile extrasectoriale -16%.  

 
Figura 2.21 
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Analiza functiei de coordonare

Relatiile cu 
institutiile 

extrasectoriale, 
3.8, 16%

Coordonarea 
planificarii 

activitatilor, 5.0, 
21%

Relatiile cu 
institutiile 

sectoriale, 15.1, 
63%

 
 
 
Elaborarea bugetului de asigurări în sănătate 
 
Sistemul de ocrotire a sănătăţii trece printr-un proces de reformă structurală, de descentralizare 
administrativă şi funcţională. În acest context, procesul de planificare strategică este de o importanţă 
majoră pentru îndeplinirea misiunii  Ministerul Sănătăţii. Pentru un proces decizional eficace, Ministerul 
Sănătăţii trebuie să aibă acces la un sistem integrat de date de calitate, specifice şi obţinute la timp (bazat 
pe o platformă informaţională integrată), care să poată fi transformate  uşor în informaţii şi dovezi 
necesare elaborării de opţiuni strategice adecvate nevoilor, dar şi resurselor disponibile. Pe baza analizei 
diferitelor opţiuni şi a consecinţelor acestora, se pot lua cele mai bune decizii de politică sanitară şi de 
reglementare a sistemului de sănătate. Abilităţi analitice solide, susţinute de un sistem bun de 
monitorizare şi evaluare, asigură  succesul procesului decizional eficace.  
 
Capacitatea direcţiilor ministeriale de a se implica în mod activ şi de facto dirija cu procesul de elaborare a 
politicilor în domeniul asigurărilor este insuficientă. Motivele discutate relevă lipsa cunoştinţelor necesare, 
lipsa procedurilor sistematice de prezentare a informaţiilor şi practica deja stabilită de dominare a CNAM-
ului asupra procesului dat.  
 
Implementarea politicilor şi strategiilor necesită de asemenea cunoştinţe, abilităţi şi mecanisme, care să 
permite Ministerului să dirijeze sistemul prin delegare şi comunicare eficientă. Pentru o planificare 
strategică eficace, Ministerul trebuie să creeze un mediu propice pentru atingerea echilibrului optim între 
politicile dezvoltate şi organizaţiile prin care vor fi implementate în practică aceste politici. 
 
Performanţe privind procesul decizional, comunicare şi tehnologii informaţionale 
 
Ministerul Sănătăţii a elaborat în anul 2007 cadrul de politică sectorială: Politica Naţională de Sănătate şi 
Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate 2008-2017. Toate documentele elaborate ulterior (Planul 
de acţiuni a SND/componenta sănătate, CCTM, programe de sănătate, etc) se încadrează în priorităţile 
identificate în aceste documente strategice. În anul 2007, Ministerul Sănătăţii a elaborat 11 documente de 
politici, 6 legi, 50 de hotărâri de guvern şi alte acte normative.  
 
Procesul de elaborare a documentelor strategice se realizează prin consultare (instituţii subordonate, 
beneficiari, organizaţii internaţionale, organizaţii non-guvernamentale). În timp de minimum 70% din 
personal apreciază colaborarea cu alte ministere, cu instituţiile subordonate şi cu organizaţiile 
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internaţionale ca fiind bună sau foarte bună, doar 43% din personal consideră că societatea civilă 
(organizaţiile non-guvernamentale) colaborează bine sau foarte bine cu Ministerul. 
 
Concomitent cu planul anual de activitate, există multe planuri-anexe care nu sunt încadrate într-un plan 
strategic de activitate a Ministerului. Astfel, în prezent, există un număr de aproximativ 35 de documente 
de politici, strategii, programe, planuri la care Ministerul Sănătăţii contribuie sau pe care le are în directă 
responsabilitate, care sunt dificil de monitorizat şi evaluat. Trebuie revizuite priorităţile şi acţiunile şi 
integrate în Planul de Dezvoltare Strategică/Instituţională 2009-2011, în funcţie de priorităţi dar şi de 
capacitatea Ministerului de a le duce la îndeplinire.  
 
Conlucrarea între autorităţile administraţiei publice centrale este câteodată dificilă, în lipsa unui sistem 
unic de raportare în privinţa evidenţei şi circulaţiei documentelor între autorităţile administraţiei publice 
centrale. Există de asemenea un proces de raportare solicitant, fără siguranţa că rapoartele solicitate sunt  
utilizate integral. 
 
Indicatori privind managementul petiţiilor 
 
Există un flux excesiv de solicitări şi documente atât din partea autorităţilor (5607 solicitări şi porunci în 
anul 2007), cât şi a cetăţenilor (2750 de petiţii în anul 2007), în detrimentul activităţilor strategice şi de 
reglementare. La cel mai simplu calcul matematic, se poate observa ca revin aproximativ 35 de solicitări şi 
petiţii pe zi lucrătoare. Se estimează că intrarea in exerciţiu a legii cu privire la petiţiile electronice va 
creşte şi mai mult numărul acestora şi deci timpul alocat de către Direcţii pentru rezolvarea lor  
 
Colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale nu este suficient dezvoltată. Mediatizarea şi comunicarea 
în exterior a activităţii Ministerului trebuie să fie un proces continuu. Doar aproximativ  26% din personal 
consideră că activitatea Ministerului este reflectată de presă bine sau foarte bine.  
 
- Numărul petiţiilor primite de la cetăţeni în 2007: 2750 
- Număr solicitări/porunci primite în 2007:  5607 
- Numărul răspunsurilor pregătite la petiţii: 2554 
- Numărul petiţiilor soluţionate la timp: 2554 
- Numărul petiţiilor ce nu ţin de competenţa ministerului: 196 
 
Indicatori de colaborare şi comunicare externă 
 
Numărul ONG-urilor şi altor parteneri cu care de ministerul/autoritatea se consultă regulat la elaborarea 
documentelor de politici: 26 
 
Figura 2.22 
 
- Colaborarea MS cu alte Ministere 

Foarte bună/bună 77,5% 
Medie  16,5% 
Slabă/foarte slabă 6% 

 

- Colaborarea MS cu organizaţiile internaţionale 
Foarte bună/bună              69,5% 
Medie              24,5% 
Slabă/foarte slabă             6% 

 
- Colaborarea MS cu instituţiile subordonate 

Foarte bună/bună             74% 
Medie             22% 
Slabă/foarte slabă            4% 

 

- Aprecierea prezentării MS de către mijloacele 
mass media  
Foarte bună/bună              26% 
Mediu   43% 
Foarte slab/slab  8% 
NA (non-răspunsuri) 23% 

 
 

 
Figura 2.23 
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Aprecierea prezentarii MS in de catre mijloacele mass media

1.5%

24.6%

43.1%

6.2%

1.5%

23.1% foarte buna

buna

medie

slaba

foarte slaba

NA

 
 
În figura de mai jos se prezintă ponderea materialelor de comunicare elaborate de Ministerul Sănătăţii în 
2007 
 
Figura 2.24 

Materiale de comunicare elaborate de MS in 2007
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Identificarea de soluţii alternative pentru rezolvarea petiţiilor (care pentru unele Direcţii poate însemna o 
încărcătura de lucru de până la 60%). Ministerul trebuie să  dezvolte un sistem de înregistrare, stocare, 
analiza a petiţiilor electronice. Se poate fortifica în cadrul Direcţiei administrative  Serviciul petiţii şi 
audienţe, cu 3 posturi de lucru (2 medici cu experienţa substanţială în sistemul de sănătate, eventual prin 
cumul de funcţii si un jurist) care ar fi responsabili doar de soluţionarea petiţiilor adresate Ministerului. 
Abilităţile necesare pentru aceste posturi constau în experienţa medicala, comunicare eficienta, pregătire 
psihologica corespunzătoare. Unele solicitări şi porunci de la Preşedinţie, Parlament, Guvern, cazurile de 
deces, ar putea fi soluţionate in conlucrare cu fiecare Direcţie responsabila de problema dată. Pe de altă 
parte, activitatea de relaţii cu societatea civilă nu aparţine Direcţiei administrative, şi poate fi adăugată 
activităţii de relaţii cu presa. O altă soluţie alternativă este delegarea rezolvării petiţiilor (doar pentru 
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petiţiile de la cetăţeni) către o instituţie subordonată, dar cu asigurarea personalului necesar în schema de 
personal (de exemplu Centrului de Management în Sănătate).  
 
Actualizarea regulamentului privind circuitul intern al documentelor, şi dezvoltarea sistemului informatic 
intern pentru procesarea şi stocarea documentelor în format electronic, ca şi îmbunătăţirea mecanismelor 
de  codificare, înregistrare şi circuit al documentelor la nivelul Direcţiilor. Toate documentele normative 
trebuie vizate şi  apoi înregistrate într-un registru unic la nivelul compartimentului juridic.   
 
Dezvoltarea platformei informatice pentru utilizarea intranet-ului ca metodă uzuală de  comunicare între 
Direcţii şi pentru planificarea întâlnirilor şi şedinţelor de lucru. 
 
 
Bugetele instituţionale din sectorul de sănătate 
 
Elaborarea bugetelor instituţionale ale instituţiilor din sectorul social este realizat în practică prin procesul 
de negociere directă dintre Ministerul Finanţelor şi instituţia corespunzătore în baza sumelor plafonate 
introduse prin CCTM. Bugetul anual al instituţiei prin esenţa sa resursele financiare sunt alocate pe 
criteriul de contabil reieşind din necesităţile de cheltuieli, ulterior acestea sunt grupate în funcţie de 
anumite programe financiare de cheltuieli. Există o discrepanţă majoră dintre obiectivele şi priorităţile şi 
cheltuielile şi alocaţiile financiare sau alte politici fiscale, trezoriale, etc. Activitatea instituţiilor subordonate 
nu este evaluată sub aspectul de realizare a politicilor în baza anumitor indicatori de performanţă.     
 
Ministerul întreprinde permanent măsuri de analiză strategică şi valorificare a informaţiilor 
obţinute pentru elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) pentru sectorul ocrotirii 
sănătăţii. Implementarea CCTM de către Ministerul Sănătăţii contribuie la îmbunătăţirea procesului anual 
de elaborare a bugetului şi perfecţionarea planificării sectoriale. 
 
Astfel în Legea bugetului de stat pe anul 2008, bugetul sectorului sănătăţii este fundamentat pe programe 
şi performanţă (anexa nr.9 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 “Lista bugetelor autorităţilor publice, 
fundamentate pe programe şi performanţă”). 
 
Concluziile parţiale:  

• Presiunea înaltă, timp de 1 lună pentru elaborarea documentelor de politici, 
• Preferinţa pentru instrumentele de reglementare  
• Folosirea redusă a datelor statistice şi etapelor de analiza a impactului, analiza alternativelor de 
politici. 
• Ministerul nu are rolul de leadership în coordonarea sectorului de sănătate, 
• Lipseşte mecanismul de evaluare a performanţelor instituţionale,  
• Bugetele instituţionale sunt elaborate în baza cheltuielilor decît în baza obiectivelor de politici. 

 
 
Performanţe privind planificarea financiară, achiziţiile şi auditul intern 
 
Bugetul Ministerului Sănătăţii este fundamentat integral pe programe şi performanţă. La nivelul 
Ministerului Sănătăţii funcţionează un sistem eficient de interacţiune a procesului de elaborare a  politicilor 
cu procesul bugetar . Există capacitate la nivelul ambelor Direcţii (DAMEP şi Direcţia economie, finanţe, 
evidenţă contabilă şi gestiune) de planificare strategică şi financiară.  
 
 
Nu există audit intern la nivelul Ministerului Sănătăţii (atât în domeniul financiar cât şi ansamblul 
sistemului de control intern). Activităţile prevăzute în programele naţionale nu sunt acoperite integral cu 
finanţare. În anul 2008 alocaţiile pentru realizarea acestor programe variază de la 1,8% în medicina de 
urgenţă până la 93% în programul de imunizări, ceea ce constituie o medie a finanţării doar de cca  18,5 
la sută.  Ponderea contractelor de achiziţii publice atribuite prin licitaţia deschisă (publică)  
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o numărul de contracte – 22 10 
o Suma (mii lei) 152.406.340, 00  

 
Concluziile parţiale:  
 

1) Instituirea auditului intern pentru programele naţionale şi transferurile din bugetul de stat,  
2) Dezvoltarea treptată şi fortificarea planificării financiare pe programe şi sub-programe de 

performanţă şi la nivelul instituţiilor subordonate. Actualmente se practică, dar există 2 
tipuri de raportări: metoda tradiţională şi cea de performanţă, ceea ce dublează şi 
perturbă mult activitatea.  

 

2.4 Portofoliul produselor 
 
În această secţiune vom măsura productivitatea Ministerului. Productivitatea pe fiecare funcţie identificată 
este diferită. Pentru funcţia de elaborare a politicilor productivitatea se va măsura în documente de politici 
(pentru simplicitate: strategii, acte normative complexe, acte normative simple, avize) produse pe unitatea 
implicată cu program deplin. Pentru alte funcţii va trebuie de găsit alte modalităţi de măsurare a 
productivităţii. Funcţia de elaborare, evaluare şi monitorizare a politicilor este realizată de Minister 
cumulativ de 20 persoane cu program deplin de muncă.  
 
Sumarul portofoliului de produse al MS 
 
Valoarea sociala (rezultate, impactul) a produsului 
  Valoarea sociala insuficienta Valoarea sociala buna 

 
Acoperirea 
cu resurse şi 
finanţarea 
bună a 
produsului 
 

 
 
A. Răspunsurile la petiţiile din partea 
cetăţenilor şi demersurile din partea 
autorităţilor 
 
 
Necesită reducere, redirecţionare, 
delegare altor instituţii 

 
 
B. Coordonarea implementării 
politicilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
Acoperirea 
cu resurse 
şi  
finanţare 
 
 

 
Acoperirea 
cu resurse şi 
finanţarea 
insuficienta a 
produsului 
 
 

  
C. Elaborarea politicilor  
D. Elaborarea actelor normative şi 
legislative  
E. Avizarea actelor normative şi 
legislative 

G. Analiza şi cercetarea în 
interesul elaborării politicilor 
publice  

 
Necesită alocarea surselor 
suplimentare 

 
Produsele absente din portofoliul MS: 

- F. Evaluarea impactului politicilor,  
- H. Bugetul sectoriale şi contractele instituţionale cu instituţiile sectoriale în vederea implementării 

politicilor (inclusiv evaluarea performanţelor), 
- I. Programele guvernamentale.  
- J. Auditul extern al implementării politicilor de către instituţiile intrasectoriale, 

                                                 
10 Conform Legii achiziţiilor publice 
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- K. Statisticile detaliate şi dezagregate inclusiv administrative privitor la grupurile beneficiare, 
- L. Informaţii detaliate privitor la drepturile sociale şi beneficiile (serviciile şi prestaţiile) disponibile, 

inclusiv modalitatea de accesare şi administrare a beneficiilor. 
 
Lipsa în portofoliul Ministerului produselor enumerată prejudiciază calitatea politicilor din sector.  
 
Concluziile parţiale 
 
1. Productivitatea de documente de politici este foarte mare în cadrul ministerului,  productivitatea se 
realizează din contul calităţii produselor de politici.  
2. Analiza principalelor produse ale Ministerului relevă calitatea medie a politicilor, actelor normative şi 
legislative (lipsa fundamentărilor din perspectiva cost-beneficiu, cauzelor intervenţiei, alinierii la 
obiectivele, corelaţia cu alte instrumente de politici), calitatea bună a răspunsurilor la petiţiile şi adresările 
cetăţenilor, calitatea insuficientă a analizelor de politici (poate fi desfăşurată doar cu suportul proiectelor şi 
asistenţei externe). 
 

2.5 Concluziile de capitol 
 
Privitor la procesele şi produsele de politici 
 
• Ministerul are o capacitate bună de elaborare a actelor normative şi legislative,.  
• Presiunea înaltă, timp de 1 lună pentru elaborarea documentelor de politici, 
• Preferinţa pentru instrumentele de reglementare faţă de alte instrumente de politici,  
• Folosirea redusă a datelor statistice şi etapelor de analiza a impactului, analiza alternativelor de 
politici,  
• Sistemul informaţional din sănătate nu este integrat. Nu este constituită o baza solidă de analiză 
pentru luarea deciziilor, elaborarea politicilor de sănătate şi monitorizarea şi evaluarea implementării 
acestora. În prezent, datele sunt colectate de diferite instituţii şi prezentate Ministerului ca date statistice şi 
nu ca informaţii agregate, analize şi opţiuni care să fundamenteze deciziile de politică sanitară.  
• Analiza de politici, evaluarea problemelor practic lipseşte, este făcută în cea mai mare parte de 
proiectele internaţionale şi organizaţiile internaţionale,   
• Insuficienţa competenţe necesare elaborare politici (economie, statistici, politici publice, 
managementul proiectelor şi programelor).  
 
 
Privitor la structura organizaţională 
 
• Structura actuală a ministerului reflectă principalele domenii de politici din domeniul sănătăţii, 
• Numărul angajaţilor este inadecvat importanţei domeniilor de politici acoperite de Minister 
(serviciile de sănătate primară, serviciile spitaliceşti), 
• Unele domenii de politici importante nu sunt acoperite de mandatul (asigurările private, investiţiile 
private, competitivitatea şi antimonopol în domeniul serviciilor de sănătate) şi unităţile organizaţionale ale 
Ministerului (asigurările de obligatorie de sănătate, preţurile la serviciile private de sănătate, riscurile de 
sănătate, producerea şi importul echipamentelor, produsele farmaceutice, serviciile de sănătate pentru 
unele grupuri importante de beneficiari) 
 
Privitor la managementul sectorial 
 
• Ministerul nu are rolul de leadership în coordonarea sectorului de sănătate, 
• Lipseşte mecanismul de evaluare a performanţelor instituţionale,  
• Bugetele instituţionale sunt elaborate în baza cheltuielilor decît în baza obiectivelor de politici, 
• Procesele importante de elaborare a legii fondurilor, preţurilor la serviciile medicale sunt elaborate 
de CNAM cu participarea mai scăzută a Ministerului, Ministerul nu are pîrghii de influenţă asupra 
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aspectelor administrative de funcţionare a CNAM-ului (bugetul adminitsrativ, deyvoltarea strategică 
instituţională).   
 
Privitor la coordonarea implementării politicilor  
 
• Nu există un management integrat al programelor naţionale de sănătate, indiferent de sursa de 
finanţare (Ministerul Sănătăţii, autorităţile locale,  fonduri internaţionale rambursabile sau nerambursabile, 
etc).  
• Instituirea auditului intern pentru programele naţionale şi transferurile din bugetul de stat,  
• Dezvoltarea treptată şi fortificarea planificării financiare pe programe şi sub-programe de 
performanţă şi la nivelul instituţiilor subordonate. Actualmente se practică, dar există 2 tipuri de raportări: 
metoda tradiţională şi cea de performanţă, ceea ce dublează şi perturbă mult activitatea 
 
Privitor la managementul resurselor umane  
 
• Introducerea unui sistem de evaluare anuală a performanţei in baza unui set de indicatori 
prestabiliţi şi respectiv introducerea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, care să asigure 
stabilitatea şi motivarea personalului.  
• Sistemul de compensaţie pentru exercitarea funcţiilor de politici sunt de 3-4 ori mai mici decît în 
sectorul privat, astfel sistemul nu stimulează şi atrage persoanele competitive,  
• Dezvoltarea  unui manual de proceduri interne care să permită noilor angajaţi să se adapteze 
rapid la activitatea Ministerului; de asemenea, un coleg din Direcţie poate fi alocat drept mentor, pentru ca 
noul angajat să intre în atribuţii cât mai rapid şi eficient.  
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3.Concluzii 
 
 
În acest capitol aducem principalele concluzii din evaluările efectuate în capitolele precedente. 
Concluziile sunt sistematizate în instrumentul de analiza SWOT şi în analiza fish-bone a 
principalelor probleme de dezvoltare instituţională a ministerului şi a sectorului social.   

3.1 Analiza SWOT 
 

Reprezentarea vectorială sumară a analizei SWOT, informaţia detaliată se găseşte în Tabelul 
SWOT  
 
Principalele puncte forte (strengths) 
 
 
S3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principalele puncte slabe (weaknesses) 
 
Principalele oportunităţi (opportunities) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principalele ameninţările (Threats) 

S1 Existenţa 
structurilor  
şi direcţiilor de 
bază în  
cadrul 
Ministerului 

S2 Funcţiile 
sectoriale 
regulatorie şi de 
suport 
dezvoltate 

S3 Colaborarea 
eficientă între 
structurile 
interne ale 
Ministerului şi 
instituţiile 
sectoriale 

S4 Instituţiile 
dezvoltate 
sectoriale 
CNAM, CMP, 
CMS 

S5 Capacităţile 
de leadership la 
nivelul 
conducerii 
politice în cadrul 
Ministerului 

S6 producerea şi 
furnizarea 
consistentă a 
datelor statistice 
despre în 
domeniul 
sănătăţii 

S7  
Productivitatea 
bună pentru 
elementele de 
bază în procesul 
de elaborare a 
politicilor 

W1 
Micromanagementu
l Guvernului asupra 
sectorului social, 
lipsa rolului de 
leadership sectorial 
din partea 
Ministerului 
(elaborarea 
bugetului 
instituţional 

i l

W2 30-35% din 
timp sunt 
consumate 
pentru 
activităţile de 
petiţii 
 

W3 Presiunea 
internă pentru a 
produce produse 
de politici 
(inclusiv acte 
normative), în 
jur de 100 de 
documente, 2 
acte 

W4 Lipsesc 
competenţe şi 
capacităţi 
suficiente în 
domeniul 
statisticilor, 
economiei, 
managementului

W5 
Compensaţia 
inferioară pentru 
munca de 
produsele de 
politici (de 3-4 
ori mai mic decît 
în sectorul 

W6 MS nu are 
acces prompt la 
date dezagregate 
privitor la 
grupurile 
specifice 
beneficiare, 
datele nu sunt 
suficient de 
corelate

W7 Capacităţile 
insuficiente de 
gestionare şi 
evaluare a 
instrumentelor 
de politici 
raportate la 
grupurile 

W8 Folosirea 
redusă a datelor 
şi informaţiilor 
statistice în 
procesul 
decizinal de 
politici 

O1 Proiectul 
Băncii Mondiale 
de dezvoltare a 
serviciilor de 
sănătate 

 

O2 Suportul din 
partea agenţiilor 
de asistenţa 
tehnică şi 
organizaţiilor 
internaţionale 
(UNICEF, 
UNDP, etc) 

O3 Reforma 
APC prin 
modernizarea 
instituţiilor 
publice, 
funcţiilor de 
politici, 
managementului

O4 Cadrul 
instituţional 
sectorial 
dezvoltat  
O5 Sectorul 
privat în 
creştere, 
disponibilitate 
de cooperare

O5 
Disponibilitatea 
experienţei 
internaţionale  
 

 

O6 Priorităţle 
CCTM, 
Priorităţile SND,  
 
O7 Resursele  
de expertiză în 
sectorul civic 

O8  tehnologii şi 
instrumente 
moderne în alte 
state disponibile 
pentru transfer 
în domeniul 
politicilot 

T1 Funcţia 
sectorială de 
inspectare a calităţii 
serviciilor medicale 
nu este dezvoltată 
 

T2 Reticenţa 
schimbărilor şi a 
reformelor din 
partea grupurilor 
profesionale, 
interesele 
departamentale  

T3 iminenţa 
ciclului electoral 
care reduce din 
decisivitatea 
politicului de 
reformare  

T4 Capacitatea 
de plată, rata de 
angajare nu 
creşte suficient 
de repede pentru 
a asigura 
finanţarea bună 
a sistemului  

T4 Numărul 
petiţiilor şi 
adresărilor peste 
150 pe 
săptămînă şi va 
creşte) 

T6 Presiunea 
pieţii şi 
atractivitatea 
compensatorie 
mai mare în 
sectorul privat şi 
neguvernamenta
l pentru talente 

T7 CCTM, SND 
nu prevăd 
instituirea 
rolului de 
leadership 
sectorial al MS 
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3.2 Principalele probleme de dezvoltare instituţională 
 
În această secţiune vom sistematiza constatările preliminare din capitolele precedente în forma 
analizei fish-bone11. Principalele probleme ce ţin de dezvoltarea instituţională a MS şi a instituţiilor 
sectoriale sunt:  

1) Capacităţile şi resursele umane insuficiente, 
2) Calitatea insuficientă a procesului decizional cu privire la politici.  

 
1) capacităţile resurselor umane insuficiente sub aspect de cunoştinţe şi deprinderi şi sub 

aspect de cantitatea pentru realizarea funcţiilor de elaborare, coordonare implementării şi 
evaluarea impactului politicilor în domeniul sectorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prezenţa problemei este determinată de cîteva factori–cauză. Evident, că ameliorarea sau 
diminuarea efectului negativ unei cauze doar parţial contribuie la rezolvarea situaţiei.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Problema este enunţată în partea de extrema dreapta, iar cauzele apariţiei şi perestenţei problemei sunt 
aranjate prin simularea oaselor peştelui   

1.1 Compensaţia 
financiară de 2-4 ori 
mai mică pentru 
aceleaşi produse 
decît în sectorul 
privat 

1.2 Presiunea 
externă pentru 
activităţi cu caracter 
operaţional: petiţii, 
demersuri, pînă la 
30% din timpul 
angajaţilor 

1.3 Presiunea 
internă şi externă 
pentru elaborarea 
documentelor de 
politici şi legislative 
în termeni de pînă 
4-5 săptămîni 

1.4 Datele statistici 
colectate sistematic sunt, 
insa nu sunt suficient de 
dezagregate pentru luarea 
deciziilor  

1.5 Pregătirea 
universitară prea 
generală, preponderent 
juridică, lipsa 
deprinderilor politicilor, 
statisticilor, economice 
şi manageriale 

1.6 Limitarea 
numărului de 
personal în cadrul 
Ministerului şi lipsa 
direcţiilor dedicate 
grupurilor 
beneficiari mari 

Problema 
1. 
Capacităţil
e 
resurselor 
umane 
insuficient

Cauzele problemei

1.7 Lipsa 
managementului 
performant al 
resurselor umane 
prin planificarea, 
recrutarea, 
evaluarea şi 
deyvoltarea



Analiza funcţională şi instituţională a MS, elaborat de CICO/CReDO cu suportul UNICEF 
 

 45www.management.md       
 E-mail: info@management.md 

 
2) calitatea insuficientă a procesului de politici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Recomandările 
 
În această secţiune vor fi prezentate sumarul recomandărilor elaborate în baza raportului de 
evaluare instituţională.  
 
- Identificarea de soluţii pentru rezolvarea solicitărilor şi petiţiilor, prin:  crearea informaţiilor 

accesibile şi clare pentru solicitanţi privitor la instituţiile respondente relevante, 2) filtrarea 
solicitărilor prin centrul de petiţii, 3) elaborarea materialelor informaţionale detaliate despre 
drepturile medicale pentru diferite categorii de beneficiari cu proceduri şi contacte clare de 
adresare, 4) educarea şi informarea autorităţilor centrale despre competenţele ministerului şi 
a altor instituţii sectoriale.  

 
- Introducerea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, care să asigure stabilitatea şi 

motivarea personalului şi introducerea unui sistem de recunoaştere a activităţii funcţionarilor 
publici prin stimulente  morale şi materiale (aducerea pachetului de compensaţie a 
funcţionarilor la nivelul comparabil cu cel puţin 80% din compensaţia din sectorul privat şi 
pentru funcţiile şi responsabilităţile similare). 

 
- Accelerarea finalizării sistemului informaţional integrat în sănătate, care integrează 

informaţiile din domeniul de sănătate publică, serviciile prestate prin asigurare, cazurile şi 
incidenţele. Asigurarea cu specialişti la nivelul instituţiilor care colectează date pentru a le  
analiza şi transforma în informaţii, dovezi şi opţiuni pentru luarea deciziilor.  

 
 
- Eficientizarea programelor naţionale de sănătate prin asigurarea unui management integrat al 

acestora indiferent de sursa de finanţare, elaborarea unui sistem de evidenţă şi monitorizarea 
îndeplinirii la nivel naţional a indicatorilor propuşi a programelor naţionale. Elaborarea 
programelor de sănătate trebuie sinergizată cu alte politici de sănătate şi bazate pe analiza a 
situaţiei. 

3.3 Lipsa 
mecanismelor şi 
procedurilor de 
evaluare a 
impactului 
politicilor,   

3.2 Presiunea internă 
şi externă pentru 
elaborarea politicilor 
cu omiterea etapelor 
importante de analiză 
cost-beneficiu, analiza 
problemelor şi 
cauzelor, alternativele

3.1 Preferinţa pentru 
instrumentele de 
politici de  
reglementare în 
defavoarea altor 
instrumente de 
politiici 

3.4 Lipsesc procedurile 
RIA, evaluarea 
impacturilor regulatorii, 
planificarea sectorială, 
politicile actuale nu sunt 
grupate în funcţie de 
beneficiari 

3.5 Cunoştinţe şi 
competenţe insuficiente 
pentru elaborarea 
calitativă a documentelor 
de politici conforme 
standardelor UE 

3.6 Alocarea ineficientă a 
resurselor umane în 
cadrul sectorului public, 
agenţiile de 
implementare cu număr 
mai mare de angajaţi în 
domenii de politici 

Cauzele problemei

Problema 
3. 
Calitatea 
insuficient
ă a 
procesului 
de politici 
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- Dezvoltarea capacităţilor profesionale ale angajaţilor în domeniile de politici, economice, 

manageriale, statistici, evaluarea de programe. 
 
- Cea mai importantă măsură de eficientizare este fortificarea capacităţilor a două instituţii din 

raportarea Ministerului. CMS, CNAM şi CPM vor furniza date şi informaţii dezagregate  facile 
pentru analiza problemelor şi relevante pentru elaborarea alternativelor şi luarea deciziilor de 
politici.  

 
- Introducerea reprezentanţilor MS (Direcţia servicii medicale, direcţia tehnologii de asigurare, 

Direcţia economico-financiară, Direcţia programe naţionale) în Consiliul de administrare, 
preşedintele Consiliului va fi un vice-ministru sau Ministru al sănătăţii, aceasta va asigura o 
coordonare mai mare a politicilor de sănătate din sector. 

 
- Trecerea exclusivă la planificarea financiară pe programe şi subprograme de performanţă, cu 

excluderea metodei tradiţionale. 
 
- Schimbarea ponderii raportărilor inter-instituţionale (de la instituţiile subordonate) de la 

formatul pe hârtie la raportarea electronică. 
 
- Dezvoltarea metodologiei de evaluare a performanţelor instituţiilor subordonate Ministerului în 

raport cu resursele financiare existente, 
 
- Continuarea practicii de postare a bugetului aprobat, a rapoartelor anuale, a raportului Curţii 

de conturi, etc pe web site-ul Ministerului în scopul menţinerii transparenţei. 
 
- Recomandările privitor la structura organizaţională a Ministerului este dezvoltată separat în 

acest document 
 
 
Portofoliul funcţiilor ministeriale sectoriale recomandate 
 
 Funcţia 

sectorial
ă 

Sub-funcţia 
(detalierea) 

Produse Unitatea structurală 
responsabilă din cadrul MS 

 Elaborar
ea 
politicilo
r (P) 

Elaborarea politicilor 
sectoriale 

CTTM, SND, legea 
fondurilor, programele 
naţionale, PDI 

DAEMP, Direcţia planificarea 
financiară cu participarea 
direcţiilor şi secţiilor pe 
domenii de politici, grupuri de 
beneficiari 

  Elaborarea 
documentelor de politici 
pe situaţii concrete şi 
pe grupuri de 
beneficiari. 
Elaborarea actelor 
normative şi legislative 
pentru implementarea 
politicilor 

Documente de politici în 
domeniul programelor 
naţionale, politicilor în 
domeniile de politici şi pe 
grupurile beneficiare 
concrete, AIR (Analiza 
impactului regulator asupra 
proiectelor de reglementare) 

Direcţiile şi secţiile pe domenii 
de politici, grupuri de 
beneficiari 

  Co-participarea în 
procesul de elaborare a 
politicilor, actelor 
normative şi legislative 
iniţiate de alte ministere 

Avize şi opinii asupra 
documentelor de politici, 
actelor normative, legislative 
elaborate de alte autorităţi 
executive centrale   

Direcţiile şi secţiile pe domenii 
de politici, grupuri de 
beneficiari, direcţiile sectoriale 

  Analiza impactului şi a 
eficienţei politicilor 

Studii, cercetări, analize de 
politici şi prognoze pe 

Direcţiile şi secţiile pe domenii 
de politici, grupuri de 
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grupurile concrete de 
beneficiari sau pe 
instrumentele politicilor 

beneficiari cu suportul 
metodologic al DAEMP în 
cooperare cu organizaţiile de 
cercetare în domeniu  

  Analiza sectorială, 
monitorizarea evoluţiei 
sectoriale 

Raportul de sănătate anual, 
rapoartele pe situaţia 
grupurilor principale 

DAEMP, Direcţia planificarea 
financiară în cooperare cu 
direcţie şi instituţiile din 
sectorul de sănătate 

  Elaborarea programelor 
guvernamentale  

Programe naţionale Direcţiile şi secţiile pe domenii 
de politici, grupuri de 
beneficiari  

     
 Coordon

area 
impleme
ntării 
politicilo
r (C)  

Coordonarea instituţiilor 
executive centrale din 
sectorul de sănătate 

Avizarea planurilor 
instituţionale, contractelor şi 
bugetelor instituţiilor din 
sectorul social  

Direcţiile şi secţiile pe domenii 
de politici, grupuri de 
beneficiari cu suportul 
metodologic al direcţiei 
juridice şi direcţiei planificarea 
financiară 

  Evaluarea 
performanţelor activităţii 
instituţiilor executive 
centrale din sectorul de 
sănătate 

Avize pe marginea 
rapoartelor de realizare a 
contractelor instituţionale 
(instituţiile de sector) 

Direcţiile şi secţiile pe domenii 
de politici, grupuri de 
beneficiari cu suportul 
metodologic al direcţiei 
juridice şi direcţiei planificarea 
financiară 

  Răspunsurile la 
demersurile şi petiţiile 
care ţin de modificarea 
legislaţiei, politicilor  

Răspunsuri, propuneri de 
modificare a  

Direcţiile şi secţiile pe domenii 
de politici, Direcţiile sectoriale, 
grupuri de beneficiari 

  Suportul metodologic şi 
rezolvarea conflictelor  
în activitatea instituţiilor 
executive centrale 

Şedinţe, vizite la instituţiile 
executive centrale, 
participarea la discuţii şi 
dezbateri publice privitor la 
politicile de sănătate 

Direcţiile şi secţiile pe domenii 
de politici, 

     
 
 
 
 
Propunerile privitor la structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii
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Structura organizaţională a Ministerului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directia analiza, evaluarea 
si monitorizarea politicilor 
(5) 

Directia standarde, 
tehnologii, produse 
medicale (18) 

Sectia politici 
echipamente si 
dispozitive medicale 
(4) 

Directia Servicii publice 
prin asigurari (11) 

Directia generala 
Sanatatea publica (18) 

Directia Planificarea 
financiara (5) 

Directia servicii private 
(10) 

Sectia politici 
medicamente si 
produse 
farmaceutice (4) 

Sectia politici 
standarde de calitate, 
acreditare (5)-
CNEAS

Sectia politici  
investitionale si 
servicii private (3) 

Sectia reglementare 
preturi servicii si 
produse (3) 

Sectia analiza 
competivitatii si 
antimonopol (3) 

Sectia analiza riscuri 
de sanatate publica 
(4) 

Sectia 
managementul 
programe nationale 
servicii (4)

Sectia programe 
nationale dotare 
tehnica, tehnologii 
(4)

 Sectia coordonarea 
politici regionale de 
sanatate (3) 

Sectia economia 
asigurarilor (3) 

Sectia medicina 
primara (3) 

Sectia medicina 
specializata, 
spitaliceasca(4) 

Sectia asigurari 
private (4) 

Directia generala 
administrativa (12) 

Directia relatii 
internationale (4) 

Directia secretariat, 
petitii, comunicare 
(5) 

Directia juridica (4) 

Directia resurse 
umane (4) 

Sectia contabilitatea 
(3) 

 Directia sanatatea 
mamei si copilul (4) 

Sectia politici in 
inspectii, certificare 
(3) - CMP 

Sectia audit 
financiar (4) 

Colegiul ministerial 

Varianta 1 
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Directia tehnologii si 
standarde de calitate 

Directia analiza, evaluarea 
si monitorizarea politicilor 
(5) 

Sectia politici 
echipamente si 
dispozitive medicale 
(4) 

Directia tehnologii 
asigurare  

Directia generala 
sanatatea publica  

Directia planificarea 
economico-financiara (5) 

Directia servicii medicale  

Sectia politici 
medicamente si 
produse 
farmaceutice (4) 

Sectia politici 
standarde de calitate, 
acreditare (5)-
CNEAS Sectia politici  

investitionale (3) 

Sectia reglementare 
preturi servicii si 
produse (3) 

Sectia medicina 
spitaliceasca(4) 
 

Sectia analiza riscuri 
de sanatate publica 
(4) 

Sectia coordonarea 
politici regionale de 
sanatate (3)

Sectia programe 
nationale: servicii, 
dotare (4) 

Sectia programe 
nationale de 
cercetare, prevenire, 
informare (4) 

Sectia economia si 
finante in asigurari 
(4) 

Sectia asigurari 
private (4) 

Sectia analiza 
competitivitatii, 
antimonopol 

Sectia asigurari 
obligatorii (4) 

Directia generala 
administrativa (12) 

Directia relatii 
internationale (4) 

Directia secretariat, 
petitii, comunicare 
(5) 

Directia juridica (5) 

Directia resurse 
umane (4) 

Sectia contabilitatea 
(3) 

Sectia politici in 
inspectii, certificare 
(3) - CMP 

Sectia medicina 
primara, ambulator, 
specializate (3) 

Sectia audit 
financiar (3) 

Colegiul ministerial 

Varianta 2 

Directia sanatatea 
mamei si copilul (4) 
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Explicatii specifice pentru fiecare unitate 
 
 Unitatea Competente politici Produse justificarea note 
 Directia 

analiza, 
evaluarea si 
monitorizarea 
politicilor 
 

- Coordonarea elaborarii 
politicilor sectoriale   
- Evaluarea macroimpactului 
politicilor sectoriale    
- Analiza macroindicatorilor 
in sanatate  
- oferirea suportului 
metodologic directiilor in 
elaborarea politicilor  
 

CTTM, SND, PDI, 
raportul anual in sanatate 
Contractul anual si 
evaluarea performantei 
anuale a CMS 
 

- MS elaboreaza 
sute de 
documente de 
politici anual 
- nivelul scazut de 
pregatire 
profesionala in 
domeniul politicilor 

 
  

 Directia 
Planificarea 
financiara 
 
 
 
Sectia audit 
financiar 
 
 
 
 
Sectia 
contabilitatea 
 

- oferirea suportului 
metodologic sub aspect 
financiar directiilor in 
elaborarea si analiza 
economica si financiara a 
politicilor 
- studii de fezabilitate 
financiara, economica, a 
programelor nationale (in 
cooperare cu directiile) 
 
- realizarea auditului 
financiar institutional al 
institutiilor din sector (AM, 
CNEAS, CMS, CNAM, 
programele nationale, 
institutiile prestatoare de 
servicii, etc) 
- platile 
 

CTTM, SND, PDI, 
raportul anual in sanatate 
 
 
 
 
- audite anuale si ad hoc 
a institutiilor din sector 

- politicile nu 
contin compenente 
financiare 
- lipsesc evaluarile 
cost-beneficiu a 
politicilor 
 
 
 
 
 
 
- eficienta si 
destinatia banilor 

 
 
 
 
 
 

 Directia standarde, tehnologii si produse medicale 
  

 Sectia politici 
echipamente 
si dispozitive 
medicale 
 

- Politici import, export, 
producere, politici licentiere,  
- Monitorizarea si analiza 
industriei producatorilor din 
Moldova si strainatate 
- Managementul institutiei 
rsponsabile de licentierea si 
certificarea echipamentelor 
si dispozitivelor medicale 
(CMS) 

- politica si reglementare 
- Contractul anual si 
evaluarea anuala a 
institutiei de certificare, 
licentiere 
- raport sistuatia din 
sector a echipamentului, 
dotarea institutiilor, 
prezenta si devoltarea 
tehnologiilor medicale 

CMS certifica, 
licentiaza 
echipamente, 

-

 Sectia politici 
medicamente 
si produse 
farmaceutice 
 

- Politici import, acreditare, 
omologare, producere, 
export 
- Monitorizarea industriei 
producatori, importatori pe 
categorii de prestatori 
- Managementul Agentiei 
medicamentului 

- politici in domeniul 
medicamentelor 
- contractul anual si 
evaluarea anuala 
Agentia Medicamentului 
- raport anual asupra 
medicamentelor si 
produselor farmaceutice 
(diversitatea, cost, 

- AM certifica, 
omologarea 
- Industrie de sute 
de milioane  
- Produse 
farmaceutice 
compensate prin 
asigurari (costul)  

-
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accesibilitatea, calitatea) 
 Sectia politici 

standarde de 
calitate 
 
 

- coordonarea elaborarii 
standardelor si protocoalelor 
clinice 
- monitorizarea implementarii 
standardelor 
- managementul si 
cooperarea cu cadrul 
institutional si institutiile de 
evaluare implementarii 
standardelor de calitate 
(sectiile metodice, asociatiile 
profesionale, auto-evaluarea 
institutiilor prestatoare a 
serviciilor, CNEAS) 
- managementul 
performantei CNEAS 

- contractul institutional si 
evaluarea anuala 
CNEAS 
- standarde de calitate, 
protocoalele clinice 
aprobate 
- coordonarea politici 
standarde de producere 
alimentare (CMP 
inspecteaza) 
- Rapoarte de evaluare a 
standardelor de calitate  

- peste 200 
standarde, PPT 
(peste 50 
standarde) 
- politica pentru 
aplicare de catre 
CNAM 
- coordonarea 
retelei CNEAS, 
ISO, sectiile 
metodice pentru 
evaluarea 
standardelor 

-

 Sectia politici 
in inspectii, 
certificare 
 
 

- politici certificate tenologice 
- gestionarea functiei de 
certificare, licentiere a 
producatorilor privati  
- Managementul 
performantei CMP  
- Politica preturi certifiare, 
inspectie 

 

Documente de politici 
certificare,  
Rapoarte anuale cu 
privire la situatia in 
domeniu 

- sute de mii de 
certificate eliberate 
de CMP, impact 
asupra 
antreprenorilor,  
- preturi si 
proceduri asupra 
certificarilor si 
inspectiilor de 
conformare 
 

-  

 Directia investitii, servicii private 
 

 Sectia politici  
investitionale 
si servicii 
private 
 

- politici de stimulare a 
investitiilor externe si din 
interior in serviciile si 
industriile medicinale 
- analiza domeniilor si 
industriilor de sanatate 
pentru identificarea 
oportunitatilor de finantare si 
investitii 
- formularea propunerilor de 
investitii  

- Politici de facilitare a 
investitiilor 
- proiecte de fezabilitate, 
de investitii 

- dezvoltarea 
sectorului privat in 
special a serviciilor 
specializate, 
existenta 
personalului 
calificat medical,  
- Cheltuielile 
gospodariilor cresc 
pentru sanatate  

 

 Sectia 
reglementare 
preturi servicii 
si produse 
 

- Monitorizarea, 
reglementare preturilor la 
servicii si produse din 
secotrul privat (de facto),  
- monitorizarea si 
reglementare preturi produse 
farmaceutice 
- evaluarea costurilor de 
producere a serviciilor si a 
produselor medicale 
- compararea costruilor 
serviciilor din sectorul privat 
si public pe aceliasi categorii 
de servicii medicamente 

- preturi setate pe 
categorii de 
produse si 
servicii medicale 

- analize de preturi 
in sectorul privat 
pe grupuri de 
produse si 
servicii 

Peste 150 de 
prestatori de 
servicii 
specializate 
100 de prestatori 
de  
Zeci de milioane 
de lei – volumul 
industriei 
Sute de farmacaii 
private – zeci de 
milioane de lei   
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- analiza preturilor serviciilor, 
medicamente si produse 
farmaceutice din tara, alte 
tari, engro si cu amanuntul, 
pe pietele externe 
 

 Sectia analiza 
competivitatii 
si 
antimonopol 
 

- Analiza situatiei 
concurentiale pe categorii de 
produse si servicii 
- Promovarea diversitatii si 
varietatii serviciilor pe piata 
- Monitorizarea 
comportamentului loial al 
prestatorilor de servicii si 
produse 
- Conlucrarea cu Agentia 
nationala antimonpol pe 
segmentul medical 
- Monitorizarea 
comportamentului 
monopolistilor de servicii 
 
 

- analiza 
industriilor de 
servicii pe 
categorii, inclusiv 
geographic, 

- rapoarte 
periodice despre 
prestatori pe 
categorii 

- recomandari 
catre Agentia 
nationala 
antimonopol 

Analiza regulatorie 
(Legea 
antreprenoriatului) 
a proiectelor de 
acte normative 
SND prevede 
dezvoltarea 
serviciilor private 
PPT prevede 2 
obiective privitor la 
combaterea 
coruptiei relevante 

 

Directia Sanatatea publica 
 
 Sectia analiza 

riscuri de 
sanatate 
publica 
 

Anaiza riscurilor principale 
de sanatate (indicatorii OMS, 
MDG, etc) 
Elaborarea programe 
nationale pentru atingerea 
indicatorilor OMS, MDG, etc 

- rapoarte 
periodice privitor 
la realizarea 
indicatorilor 
OMS, MDG 

- proiecte de 
programe 
nationale 

OMS si alte 
organizatii 
prioritizeaza 
anumite obiective, 
e necesar de 
monitorizat 
performanta 
Moldovei la acest 
compartiment, 
Programele trebui 
dezvoltate pentru 
a completa 
serviciile de 
sanatate prin 
asigurare 

 

 Sectia 
programe 
nationale 
servicii 
 

- Evaluarea 
problemelor si 
necesitatilor din 
sectorul de sanatate 

- Elaborarea studiilor 
de fezabilitate a 
proiectelor de 
programe nationale 

- Analiza corelatie 
programelor 
nationale cu 
serviciile de 
asigurare 

- Managementul 
(coordonarea 

- rapoarte de 
progres, rapoarte 
de evaluare 

- rapoarte de 
impact a 
programelor  

- setarea indicatori 
de monitorizare a 
impactului 
programelor 

Costul 
programelor 
nationale 
depaseste sute de 
milioane de lei 
Programele nu 
sunt bine corelate 
cu obiectivele, 
impactul este 
neclar 
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implementarii, 
evaluarea, 
raportarea, etc) 
programelor 
nationale care 
prevad completarea 
cu servicii de 
sanatate 

- Evaluarea eficientei 
si impactului 
programelor 
nationale, inclusive 
pe grupuri de 
beneficiari si pe 
problema identificata 

- Identificarea surselor 
din asistenta externa 
si asistenta tehnica 
pentru cofinantarea 
programelor 
nationale 

- Contactarea 
institutiilor 
implementatoare  

 
 

 Sectia 
programe 
nationale 
dotare 
tehnica, 
tehnologii, 
stiinta 
 

In esenta cum e mai sus    

 Sectia 
sanatatea 
mamei si 
copilul 
 

- Coordonarea politicilor cu 
referire la mama si copilul 
- Analiza accesibilitatii 
serviciilor, determinarea 
pachetului specific necesar 
mamei si copilului, 
- Monitorizarea impactului 
politicilor (programe 
nationale, asigurari, servicii 
private) asupra mamei si 
copilului 
- Coordonarea cu politicile 
sociale relevante 

- elaborarea 
politicilor 
specifice 

- rapoarte de 
impact a 
politicilor asupra 
mamei si 
copilului 

Una din cele mi 
mari grupuri de 
beneficiari 
Nu se cunosc 
costurile si 
impactul asupra 
mamei si copilului 

 

 Sectia 
grupurile 
vulnerabile 

Grupurile cele mai 
vulnerabile: HIV/SIDA, 
persoane cu dizabilitati, etc  

rapoarte de impact a 
politicilor asupra mamei 
si copilului 

Nu se cunosc 
costurile si 
impactul asupra 
mamei si copilului 

 

Directia asigurari 
 
 Sectia 

economia 
- Coordonarea elaborarii legii 
fondurilor de asigurare,  

- legea fondurilor 
- pachetul unic 

- Peste 2 mlrd lei 
anual 
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asigurarilor 
 

- costurile pachetului unic, 
costurile de contractare 
evolutia financiara a 
sistemului de asigurare,  
- avizarea bugetului 
administrativ CNAM 
monitorizarea din 
perspectiva politicilor CNAM, 
- analiza si planificarea de 
lunga durata a finantelor din 
asigurari 
 

- monitorizarea 
performantei 
financiare 
politicilor de 
asigurare 

-  

 Sectia 
medicina 
primara 
 

- coordonarea 
politicilor referitor la 
medicina primara 

- politici costuri,  
- politici contractare 

prestatori 
- dezvoltarea 

medicinii primare 
- coordonarea 

medicinii primare la 
nivel local si regional 

- costurile in 
servicii medicina 
primara 

- politici contracte 
medicina primara 

- rapoate de 
analiza a 
medicinei 
primare  

Peste 5000 de 
centre, 40% din 
bugetul de 
asigurari, veriga 
de baza in 
asigurari 
Provocarile 
medicinei primare 
in contextul 
relatiilor cu 
autoritatile 
rationale, spitalele  

 

 Sectia 
medicina 
specializata, 
spitaliceasca 
 

- elaborarea si 
coordonarea 
politicilor servcii 
specializate, 
spitlicesti 

- politici costuri,  
- politici contractare 

prestatori 
- eficientizarea 

medicinei spitalicesti 

- costurile in servicii 
spitalicesti 
-  politici contracte “caz 
tratat”, etc 
- rapoate de analiza a 
medicinei spitalicesti 

Peste 60 de 
prestatori, 50% din 
bugetul de 
asigrari, citeva 
programe 
nationale, 

 

 Sectia 
asigurari 
private 
 

- elaborarea si 
coordonarea 
politicilor de 
asigurari private 
pentru prestarea 
serviciilor medicale, 

- analiza industriilor 
de prestatori de 
asigurare 

- analiza cererii de 
servicii de asigurare 
privata 

- politici de 
asigurari private 

-  

Un numar de 
companii de 
asigurare ofera 
produse de 
asigurare private 
care include 
diverse servicii 
medicale 
Asigurarile private 
scot din umbra 
platile tenebre, 
ofera o certitudine 
si dezvoltare mai 
clara a sectorului 

 

Directia generala administrativ 
 
 Directia 

secretariat, 
petitii, 
comunicarea 
publica 

- inregistrarea si 
filtrarea petitiilor 
nerelevante 
(redirectionarea spre 
institutiile relevante) 
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 - monitorizarea 
executarii petitiilor 
relevante (20-25%)  

- mentinerea si 
oferirea informatiilor 
publice despre 
activitatea 
ministerului 

 Directia relatii 
internationale 
 
 

- relatiile externe,  
-  

   

 Directia 
juridica 
 
 

- Reprezentarea MS 
in relatiile juridice de 
conflict 

- suportul metodologic 
in elaborarea actelor 
normative si 
legislative a 
ministerului 

- verificarea legalitatii 
actelor 
administrative 
institutiilor sectoriale 

-  

   

 Directia 
resurse 
umane 
 

- managementul 
resurselor umane 
din MS 

- suportul metodologic 
in managementul 
resurselor umane 
pentru institutiile din 
sector 

- elaborarea si 
coordonarea 
politicilor de 
dezvoltare a 
resurselor umane 
din sector 

- politicile de evaluare 
si acreditare a 
profesiei medic, 
managerilor 
unitatilor, institutiilor 
publice   

 - politicile de dezvoltare 
a resurselor umane 

  

 Colegiul 
ministerului 

- discutarea situatiilor 
si documentelor 
strategice din 
domeniul de 
sanatate 

-  prezentarea si 
discutarea 
rapoartelor 
institutionale anuale 
(informatii din partea 

- procesul de 
consultare cu 
cercul mai larg 

- aprobarea 
rapoartelor 
anuale de 
performanta a 
institutiilor 
sectoriale 
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directiilor 
responsabile si 
institutiilor relevante) 

      
 
 


