
 



Nr. 

d/o 
Obiective Acțiuni Termen de realizare 

Indicatori de 

monitorizare   

Responsabili 

(subdiviziunile din cadrul 

IMSP IMU) 

 Componenta: Relații externe și integrare europeană 

1.  1. Implementarea 

angajamentelor de 

transpunere a legislației UE, 

asumate în baza acordurilor 

bilaterale cu UE 
 

1.1 Înaintarea propunerilor privind 

elaborarea și promovarea proiectului de 

lege a medicamentului  I semestru 
Propuneri elaborate și 

transmise MSMPS  

Vicedirectorii de profil 

Farmacist diriginte 

Farmacist clinician 

2.  

2. Identificarea priorităților de 

asistență externă conform 

principalelor documente de 

politici sectorial 

2.1 Dezvoltarea parteneriatelor de 

colaborare bilaterale și multilaterale în 

domeniul sănătate 

Ianuarie -Decembrie 

Numărul de tratate de 

colaborare 

adoptate/ratificate; 

Numărul de reuniuni ale 

organizațiilor internaționale 

și interguvernamentale la 

care s-a participat 

Secția relaîii externe  și 

acceptarea de fonduri 

 Componenta: Planificare strategică și de elaborare a politicilor publice în domeniile sănătate, aliniat la procesul bugetar 

 
Indicatori de progres: 

 Calendar bugetar respectat, conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 

3.  3. Respectarea cu strictețe a 

calendarului bugetar prin 

promovarea în termenele 

prevăzute de legislație a 

documentelor de politici 

fiscale și vamale, a legilor 

bugetare anuale  

3.1 Elaborarea și înaintarea propunerilor 

întru modificarea Legii fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență 

medicală pentru anul 2021  
 

Iunie 
Propuneri elaborate și 

transmise MSMPS  

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

3.4 Elaborarea și înaintarea propunerilor 

întru modificarea legii fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență 

medicală pentru anul 2022 
 

Octombrie 
Propuneri elaborate și 

transmise MSMPS  

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

3.5 Elaborarea și înaintarea propunerilor 

privind Strategiile sectoriale de 

cheltuieli în domeniul ”sănătății” pentru 

anii 2022-2024 și evaluarea strategică a 

eficienței cheltuielilor publice 
 

I trimestru 

Strategii sectoriale de 

cheltuieli elaborate și 

prezentate către NSMPS 

 

Vicedirectorii de profil 

Serviciile economie și 

evidență contabilă 

3.6 Elaborarea și înaintarea propunerilor la 

proiectul Legii bugetului de stat pentru 

anul 2022  

 
 

Septembrie 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Vicedirectorii de profil 

Serviciile economie și 

evidență contabilă 



 Componenta: Sănătatea 

 Indicatori de progres: 

 Majorarea salariilor cu 40% pentru toți angajații din IMSP Institutul de Medicină Urgentă, începînd cu 01 iulie 2021; 

 Criterii de contractare aprobate pentru instituțiile medico-sanitare publice din SAOAM. 

4.   4.1  Elaborarea și înaintarea propunerilor  

       întru definitivarea proiectului Strategiei  

       naționale de sănătate pentru anii 2030   

         

Septembrie 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMP 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

4.2 Elaborarea Raportul de monitorizare  

      privind realizarea Politicii Naţionale de  

      Sănătate pe parcursul anului 2020 

Martie 
Raport elaborat și prezentat 

MSMPS 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

4.3 Elaborarea și înaintarea propunerilor 

privind revizuirea Programului unic al 

asigurării obligatorii de asistență 

medicală   

Noiembrie 

 

Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS și CNAM 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

4.4 Elaborarea și înaintarea propunerilor 

privind revizuirea mecanismului de 

verificare periodică a dispozitivelor 

medicale puse în funcțiune și aflate în 

utilizare   

August 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

4.5 Elaborarea și înaintarea propunerilor 

privind Programul național de 

dezvoltare a asistenței medicale de 

urgență pentru anii 2021-2025   

Octombrie 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

4.6 Elaborarea și înaintarea propunerilor 

privind revizuirea Instrucțiunii privind 

modul de eliberare a certificatului de 

concediu medical (Hotărârea 

Guvernului nr. 469/2005)  

Iunie 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente 

 și secții 

4.7 Elaborarea și înaintarea propunerilor 

referitor la Programul național privind 

sănătatea mintală pentru anii 2022-2026  
Septembrie 

Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Vicedirector medical 

Șef departamentul 

neurologie, epileptologie 

și boli interne 

4.8 Elaborarea și înaintarea propunerilor  

       privind revizuirea cadrului legislativ și  

      normativ privind garanțiile sociale   

      pentru donatorii voluntari de sânge și   

      componente sanguine. 

iunie 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Vicedirector chirurgie 

Șef cabinetul de 

transfuzie a sângelui 

 



4.9. Elaborarea și înaintarea propunerilor        

       privind ajustarea cadrului normativ la  

        prevederile Legii 211/2020 pentru  

        modificarea Legii 411/1995 ocrotirea  

        sănătății (reglementarea îngrijirilor  

        paliative) 

Mai 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

4.10 Elaborarea și înaintarea propunerilor     

privind Revizuirea Catalogului 

tarifelor unice pentru serviciile 

medico-sanitare prestate contra plată 

de către instituţiile medico-sanitare 

publice, precum şi pentru serviciile 

acoperite din fondurile asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală, 

prestate de instituţiile medico-sanitare 

publice şi cele private  

Decembrie 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS  

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

5.  5.Intensificarea măsurilor de  

   prevenire a bolilor 

comunicabile și 

noncomunicabile 

 

5.1 Elaborarea și aprobarea programelor 

       instituționale în domeniul bolilor  

       comunicabile (HIV, tuberculoză,  

       hepatite) și noncomunicabile  

Decembrie 

 

Programe instituționale 

aprobate 

 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

5.2 Elaborarea și înaintarea propunerilor      

      privind Programul național de imunizări  

        

Decembrie 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

5.3 Realizarea campaniilor de informare şi  

       comunicare în domeniul controlului  

       bolilor netransmisibile şi al factorilor  

       prioritari de risc   

 

Decembrie 

 

 

Campanii realizate 

 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

5.4 Elaborarea și înaintarea propunerilor      

     privind Programul național în domeniul      

      transplantului pentru anii 2022-2026        

Decembrie 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS  

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

5.5 Elaborarea și înaintarea propunerilor      

       privind Programul național de     

       prevenire și control al diabetului   

       zaharat pentru anii 2022-2026  

Decembrie 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS  

Vicedirector medical 

Șef departamentul 

neurologie, epileptologie 

și boli interne 

5.6 Elaborarea și înaintarea propunerilor      

       referitor la Programul național privind  

       securitatea transfuzională și   

       autoasigurarea țării cu produse    

       sangvine pentru anii 2022-2026  

Decembrie 

 

Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS  

Vicedirector chirurgie 

Șef cabinetul de 

transfuzie a sângelui 

 



5.7 Implementarea Programului național de  

      dezvoltare a asistenței medicale de  

      urgență pentru anii 2021-2025 

Pe parcursul anului 
Program parțial 

implementat 

Vicedirector asistența 

medicală urgentă și 

consultativă 

Șef DCMU 

6.  6. Îmbunătățirea  

       mecanismelor de 

finanțare       

      a IMSP Institutul de    

      Medicină Urgentă în baza  

      rezultatelor și  

      performanțelor realizate  

 

6.1 Aprobarea indicatorilor tip pentru 

asistența medicală spitalicească 

Decembrie 

 

Indicatori aprobați 

  

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

6.2 Elaborarea și implementarea anuală a 

stimulentelor bazate pe performanță 

pentru îmbunătățirea eficienței și calității 

în asistența medicală spitalicească  

Noiembrie 

 

Stimulente implementate 

 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

6.3 Dezvoltarea în continuare a Sistemului 

informațional integrat „E-sănătate”  
Pe parcursul anului 

Sistem informațional integrat 

„E-sănătate” perfecționat 

Vicedirectorii de profil 

Șef serviciul Tehnologii 

Informaționale  

6.4 Elaborarea și înaintarea propunerilor      

       privind mecanismul de recuperare a  

      cheltuielilor suportate de CNAM pentru  

      acordarea asistenţei medicale în cazurile   

      prejudicierii sănătăţii persoanelor fizice 

încadrate în sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală  

Trimestrul IV 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS și CNAM 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii  

7.  7. Organizarea și contractarea  

    serviciilor medicale în  

    funcție de necesitățile  

    populației 

7.1 Elaborarea și înaintarea propunerilor      

       referitor la Concepția privind calitatea  

       serviciilor medicale  

Trimestrul III 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS și CNAM  

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

8.  8. Transparentizarea    

    modalității de formare a   

    prețurilor la medicamente  

8.1 Inaintarea propunerilor referitor la  

      îmbunătățirea mecanismului de  

      formare a prețurilor la medicamente  

Trimestrul II Propuneri înaintate MSMPS 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

9.  9. Asigurarea accesului la  

medicamente compensate 

prin revizuirea listei acestora 

9.1 Ânaintarea propunerilor referitor la   

      revizuirea listei medicamentelor   

      compensate pentru pacienții cu epilepsie  

Trimestrul II 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS și CNAM  

Vicedirector medical 

Șef Centrul național de 

epileptologie 

10.  10. Implementarea 

mecanismelor de asigurare 

ritmică a IMSP IMU cu 

medicamente și dispozitive 

medicale pentru 

funcționarea eficientă și 

eliminarea rîndurilor de 

așteptare la servicii medic. 

10.1 Înaintarea propunerilor referitor la 

elaborarea cadrului normativ privind 

mecanismul de includere a medicament. 

compensate procurate centralizat pentru 

necesitățile spitalelor și a medicament. 

pentru programele naționale de sănătate 

prin fuziunea acestora într-un singur 

proces  

Trimestrul II 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS și CNAM 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii  



11.  11. Îmbunătățirea condițiilor de 

muncă și motivare 

corespunzătoare a 

angajaților din sistemul de 

sănătate 

 

 

11.1 Elaborarea și înaintarea propunerilor      

 referitor la modificarea 

regulamentului privind salarizarea 

angajaților din instituțiile medico-

sanitare publice încadrate în sistemul 

asigurării obligatorii de asistență 

medicală (Hotărârea Guvernului nr. 

837/2016) 

Iunie 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS și CNAM  

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

11.2 Continuarea lucrărilor de construcție  a 

Unității de Primiri Urgente în cadrul 

Proiectului de colaborare transfrontalier 

Pe parcursul anului 

Unitatea de Primiri Urgente 

din cadrul IMSP IMU 

construită 

Director IMSP IMU 

Vicedirectorii de profil 

Șef DCMU 

11.3 Continuarea lucrărilor de construcție  a 

Blocului operator în cadrul platformei 

investiționale a MSMPS 

Pe parcursul anului 
Lucrări de construcție  a 

Blocului operator demarate 

Director IMSP IMU 

Vicedirectorii de profil 

Șef al Blocului operator 

11.4 Desfășurarea lucrărilor de reparație a 

secției microchirurgie 

Pe parcursul I 

semestru 

Lucrările de reparație 

definitivate 

Director IMSP IMU 

Vicedirectorii de profil 

11.5 Înaintarea propunerilor întru elaborarea 

Regulamentului referitor la plasarea în 

câmpul muncii a absolvenților din 

învățământul superior 

Semestrul II 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Director IMSP IMU 

Vicedirectorii de profil 

12.  12  Promovarea instrumentelor 

de eliminare a plăților 

neformale în sistemul de 

sănătate 

12.1 Înaintarea propunerilor întru 

modificarea Codului deontologic al 

lucrătorului medical şi al farmacistului 

(Hotărârea Guvernului nr. 192/2017)  

Semestrul I 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

 

13.  13 Participare activă în  

restabilirea programelor cu 

caracter social anulate de 

guvernul precedent, 

inclusiv a programului „Un 

doctor pentru tine” 

13.1 Participare activă în implementarea 

Programului „Un doctor pentru tine”  
Pe parcursul anului 

Număr de persoane 

examinate 

 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

14.  14 Intensificarea acțiunilor 

privind îmbunătățirea 

relației lucrător medical-

pacient 

 

14.1 Elaborarea și înaintarea propunerilor      

         referitor la modificarea proiectului de 

lege întru modificarea Legii 

nr.263/2005 cu privire la drepturile şi 

responsabilităţile pacientului  

Semestrul I 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS  

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

15.  15 Adoptarea Codului sănătății 

al Republicii Moldova  

 

15.1 Implementarea Codului sănătăţii al 

Republicii Moldova ca act normativ de 

bază sistematizat al sistemului național 

de sănătate  

Pe parcursul anului 

Codului sănătăţii al 

Republicii Moldova în curs 

de implementare 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 



 Componenta: Munca, ocuparea forței de muncă și demografie 

16.  16 Modernizarea legislației 

muncii în scopul 

eficientizării raporturilor de 

muncă și asigurării 

garanțiilor pentru angajați și 

angajatori 

16.1 Elaborarea și înaintarea propunerilor     

privind elaborarea proiectelor de lege 

pentru modificarea Codului muncii al 

Republicii Moldova nr. 154/2003  

Semestrul I 

 

Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

17.  17 Asigurarea dialogului social 

 

17.1 Susținerea realizarii consultărilor 

tripartite între partenerii sociali în 

problemele ce ţin de domeniul muncii şi 

în problemele social-economice de 

interes naţional 

Pe parcursul anului 
Numărul de consultări 

susținute 

Vicedirectorii de profil 

Serviciul juridic 

Secția resurse umane 

17.2 Coordonarea cu Sindicatul de ramură și 

cu Confederaţia Naţională a 

Sindicatelor din Moldova şi 

Confederaţia Naţională a Patronatului 

din Republica Moldova a tuturor 

proiectelor de acte normative în 

domeniul raporturilor de muncă 

Pe parcursul anului 

Numărul proiectelor de acte 

normative coordonate 

 

Vicedirectorii de profil 

Serviciul juridic 

Secția resurse umane 

18.  18. Ajustarea legislației cu 

privire la securitatea și 

sănătatea în muncă la 

Directivele Uniunii 

Europene  

 

18.1 Înaintarea propunerilor întru  

elaborarea cerințelor minime de 

securitate și sănătate în muncă a 

lucrătorilor expuși unui potențial risc 

(transpunerea Directivei 1999/92/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 16 decembrie 1999 privind cerințele 

minime pentru îmbunătățirea protecției 

sănătății și securității lucrătorilor expuși 

unui potențial risc în medii explozive [a 

cincisprezecea directivă specială în 

sensul articolului 16 alineatul (1) din 

Directiva 89/391/CEE) 
 

Pe parcursul anului 
Propuneri elaborate și 

înaintate MSMPS 

Vicedirectorii de profil 

Inginer securitatea muncii 

Serviciul juridic 

Secția resurse umane 

19.  19. Asigurarea integrării și 

participării depline a 

persoanelor în etate în 

societate 

19.1 Realizarea anuală a programului de 

granturi pentru mobilizarea 

vârstnicilor 

Pe parcursul anului 
Numărul de granturi 

realizate 

Vicedirectorii de profil 

Secția resurse umane 

Serviciul juridic 

19.2 Participare în desfășurarea concursului 

„Premiul Național în domeniul 

îmbătrânirii active” 

 

Decembrie Eveniment desfășurat 

Vicedirectorii de profil 

Secția resurse umane 

Serviciul juri 



 Componenta: Ajutoare umanitare 

20.  20. Înregistrarea și examinarea 

actelor privind acordarea 

ajutoarelor umanitare 

Republicii Moldova, cât și 

IMSP IMU, stabilirea 

statutului acestor bunuri și 

contribuirea eliberării  

actelor permisive necesare 

pentru importul și 

repartizarea lor   

20.1Înregistrarea  și examinarea 

documentelor referitoare la donațiile 

cu titlu de asistență umanitară acordată 

Republicii Moldova, inclusiv IMSP 

IMU asigurarea respectării procedurii 

de avizare a introducerii în țară și 

distribuirii ajutoarelor umanitare 

 

Pe parcursul anului 

Numărul de documente de 

referință examinate; 

Numărul de acte permisive 

eliberate 

Vicedirectorul planificare 

și dezvoltare strategică 

20.2 Sistematizarea informației  de rigoare, 

întocmirea și prezentarea dării de 

seamă trimestrială,  semestrială și 

anuală despre activitățile în domeniul 

ajutoarelor umanitare 
 

Pe parcursul anului 

Număr de documente de 

referință examinate; 

Număr de acte permisive 

eliberate 

Vicedirectorul planificare 

și dezvoltare strategică 

21.  21. Asigurarea controlului 

asupra modului de 

recepţionare şi distribuire a 

ajutoarelor umanitare, 

acordarea ajutorului 

metodic şi consultativ 

părţilor implicate în acest 

proces 

21.1 Examinarea autenticității actelor de 

donație și altor documente de însoțire 

a loturilor de ajutoare umanitare 

acordate Republicii Moldova, inclusiv 

IMSP IMU 
 

Pe parcursul anului 

Diminuarea cazurilor de 

recepționare și distribuire a 

bunurilor interzise pentru 

import în calitate de donații 

Serviciul Aditul intern 

Serviciul evidența 

contabilă 

Serviciul juridic 

21.2 Cooperarea cu organele de drept, 

transmiterea (la solicitare) în adresa 

acestora a unui exemplar de 

documente referitoare la oricare lot de 

ajutoare umanitare avizat spre import 

și repartizare 
 

Pe parcursul anului 

Număr de documente 

transmise organelor de 

drept; număr de acțiuni de 

control efectuate în comun 

Vicedirectorul planificare 

și dezvoltare strategică 

Serviciul evidența 

contabilă 

Serviciul juridic 

 Componenta: Control intern managerial 

22.  22. Consolidarea sistemului de 

control intern managerial 

în cadrul IMSP Institutul 

de Medicină Urgentă 

22.1 Efectuarea misiunilor de audit, în 

scopul evaluării eficacității sistemului 

de control intern managerial, oferind 

recomandări pentru îmbunătățirea 

acestuia  
 

Pe parcursul anului  Rapoarte de audit elaborate Serviciul Audit intern 

22.2 Elaborarea Raportului anual privind 

controlul intern managerial 
Ianuarie-Martie 

Raport elaborat; 

Declarația de răspundere 

managerială emisă și 

publicată pe pagina web a 

IMSP IMU 

Serviciul Audit intern 

Serviciul evidența 

contabilă 

Serviciul juridic 

Șef serviciul Tehnologii 

Informaționale 
 



 Componenta: Climat instituțional integru 

23.  Asigurarea unui climat 

instituțional integru 

23.1 Elaborarea și aprobarea Codului de 

etică și deontologie al angajaților la 

nivel de instituție 

Semestrul I 
Cod de etică elaborat și 

aprobat 

Secția resurse umane 

Serviciul juridic 

23.2 Elaborarea  regulilor de organizare a 

activităților de denunțare a influențelor 

necorespunzătoare de către angajații 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă 

Semestrul I Reguli elaborate și aprobate 

Serviciul juridic  

Secția resurse umane 

 

Programul Conferinţelor practico-ştiinţifice desfășurate în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă 

Nr. 

d/o 
 

 

Tematica  

conferințelor 

 

Persoanele 

responsabile 

Luna desfășurării 

conferințelor 

Localul desfășurării 

conferințelor 

1. Conferinţa naţională a 

tinerilor specialişti din 

cadrul IMU „Performanţe şi 

perspective în urgenţe 

medico-chirurgicale”.  

 

Mihail Ciocanu 

Igor Mişin  

Eduard Borovic  

 

Mai 

 

 
 

Blocul administrativ, et.II, sala de conferinţe. 

2. Conferinţa naţională anuală 

„Actualităţi şi controverse 

în managementul urgenţelor 

medico-chirurgicale ” 

Mihail Ciocanu 

Igor Mişin  

Eduard Borovic  

Noiembrie Blocul administrativ, et.II, sala de conferinţe. 

 

 

Șef al Structurii de Management al Calității serviciilor medicale         Liviu Vovc 

 


