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Misiunea instituţiei:     
 
 Direcţia sănătăţii coordonează activitatea a 31 de instituţii medico-sanitare publice, inclusiv: 5 Asociaţii Medicale 
Teritoriale care au în componenţa sa 5 Centre consultativ-diagnostice şi 12 Centre ale Medicilor de Familie, 14 Centre de 
Sănătate amplasate în oraşele, satele şi comunele, municipiului Chişinău, 6 spitale clinice pentru adulţi, 3 spitale clinice 
municipale pentru copii, 2 Centre stomatologice (pentru copii şi adulţi), Dispensarul dermatovenerologic şi 5 instituţii medico-
sanitare private, contractate de către Compania Naţională de Asigurări Medicale la capitolul asistenţă medicală primară. 
 Instituţiile medico-sanitare publice municipale deservesc  populaţia municipiului Chişinău în număr de 792144 locuitori, 
inclusiv 137388 copii în vârstă de la 0 până la 18 ani. În instituţiile medico-sanitare private se deservesc 22350 persoane din 
populaţia municipiului Chişinău. 
 Concomitent, Direcţia sănătăţii acordă ajutor metodic la 440 de instituţii medico-sanitare private, care îşi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul municipiului Chişinău. 
 
     Scopul: 

Consolidarea performanţelor  sistemului municipal de sănătate orientate spre  asigurarea accesului echitabil a populaţiei la  
serviciile  de sănătate calitative. 
 
     Obiectivele: 

 Definitivarea structurii organizatorice a sistemului de sănătate publică din municipiul Chişinău.  
 Perfectarea  capacităţilor  manageriale în vederea asigurării condiţiilor necesare de implementare a politicii de  

sănătate.  
 Asigurarea continuă  a  calităţii  serviciilor  medicale  prestate populaţiei şi  menţinerea  la nivel satisfăcător  a  

indicatorilor  principali   ai  sănătăţii  publice. Monitorizarea permanentă a  calităţii serviciilor  medicale  prestate mamei şi 
copilului.  

 Asigurarea  managementului   resurselor  umane  prin  utilizarea  raţională  a  cadrelor existente şi formarea  de cadre  
performante pentru sistemul de sănătate publică municipal. 

 Modernizarea  şi renovarea continuă  a  bazei   tehnico-materiale  a  IMSP municipale. 
 Ameliorarea sănătăţii publice prin reorientarea asistenţei medicale primare de la politica de tratament la politica de  

promovare a sănătăţii şi profilaxiei maladiilor.  
 Realizarea  continuă a  măsurilor stipulate  în  Programele  Naţionale  şi  municipale,  prin  sporirea  eficacităţii   



conlucrării  cu   organele  administraţiei  publice  locale,  MS, CNAM, ONG, structurile  internaţionale  interesate  în  
domeniu. 

 
 

MĂSURILE  ORGANIZATORICE  DE  ASIGURARE  A  REALIZĂRII  PROGRAMULUI  PERSPECTIV 
DE  ACTIVITATE  AL  DIRECŢIEI  SĂNĂTĂŢII   PENTRU  ANUL  2013 

Nr. 
d/o 

Obiectiv Activităţi principale Termen 
de realizare 

Indicatori Responsabili 

1 2 3 4 5 6 
I. Managementul Sănătăţii Publice municipale 

1. Definitivarea structurii şi rolului Asistenţei 
Medicale Primare (AMP) în municipiul Chişinău 
 

Trimestrul 
IV 

1.Numărul de noi 
unităţi medicale cu 
autonomie 
managerială 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii, 
Directorii 
IMSP AMT 

2. Definitivarea structurii şi rolului asistenţei 
medicale specializate de ambulator 
 

Trimestrul 
IV 

Accesibilitate sporită 
la serviciile medicale 
şi calitate 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii, 
Directorii 
IMSP AMT 

3. Optimizarea structurii existente a asistenţei 
medicale spitaliceşti 

Pe parcursul 
anului 

Management mai 
eficient resurselor, 
succesivitate mai 
bună şi servicii 
spitaliceşti oportune 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii, 
Directorii 
IMSP SCM 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Definitivarea 
structurii 
organizatorice a 
sistemului de 
sănătate publică 
din municipiul 
Chişinău 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfectarea 
capacităţilor 
manageriale în 
vederea asigurării 
condiţiilor 

4. Aprobarea şi implementarea Planului 
strategic de dezvoltare a sistemului de sănătate 
publică în municipiul Chişinău pentru perioada 
2013-2017 
 

Semestrul I 
 

1.Planul strategic  
aprobat prin decizia 
Consiliului municipal 
Chişinău 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 



5. Elaborarea şi aprobarea Programului de 
 activitate a serviciului  medical municipal în 
anul 2013, reieşind din  rezultatele  activităţii şi 
indicii de bază ai sănătăţii publice  înregistraţi pe 
parcursul anului 2012 
 

februarie 1.Planul anual al 
Direcţiei sănătăţii 
elaborat şi  aprobat  
2.Raportul de 
activitate al Direcţiei 
sănătăţii pentru anul 
2012 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
 

 6. Monitorizarea activităţii instituţiilor medico-
sanitare publice municipale şi evaluarea 
periodică a indicatorilor de sănătate a populaţiei 

Trimestrial  1. Dările de seamă 
2. Rapoartele  
3. Procesele verbale 
ale şedinţelor 
Consiliilor 
Administrative 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
 

 7. Efectuarea auditului intern la toate nivelele 
sistemului de sănătate  în scopul evaluării  
calităţii serviciilor medicale prestate  populaţiei, 
utilizării eficiente a mijloacelor financiare  
disponibile  şi respectării legislaţiei privind 
achiziţiile publice 

Pe parcursul 
anului 

1. Rapoartele  
auditului intern 
 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

8. Asigurarea prestării serviciilor medicale 
calitative populaţiei, în volum deplin şi în 
temeiul prevederilor actelor legislative  şi 
normative în vigoare  

Permanent 1. Actele legislative 
şi normative în 
vigoare  
2. Protocoalele 
clinice implementate 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

 

necesare de 
implementare a 
Politicii  Naţionale 
de Sănătate 
 

9. Organizarea şi controlul realizării  măsurilor  
trasate în Programele Naţionale şi municipale, 
Planurile şi Strategiile în domeniul sănătăţii  

Permanent 1. Programe 
Naţionale şi 
municipale. 
2. Planurile şi 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 



Strategiile în 
domeniul sănătăţii 

10.Organizarea şedinţelor operative pe 
problemele ce ţin de   activitatea de bază a 
Direcţiei sănătăţii 

Sistematic 1. Procesele verbale 
ale  şedinţelor 
organizate şi 
petrecute 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 

11.Examinarea petiţiilor în conformitate cu 
prevederile Legii Republicii Moldova nr. 190, 
legislatura XIII din 19 iulie 1994 „Cu privire la 
petiţionare”  

Sistematic 1. Numărul de petiţii 
examinate  

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

12. Plasarea informaţiilor despre activităţile din 
cadrul Direcţiei sănătăţii şi a IMSP pe pagina 
web a Direcţiei sănătăţii 

Pe parcursul 
anului 

1.Numărul de 
informaţii ale 
Direcţiei sănătăţii şi 
de la IMSP  
 
 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

13. Crearea parteneriatului public-privat Permanent 1. Numărul de şedinţe  Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

  

14. Organizarea recepţionării şi analizei 
indicatorilor principali de activitate ai   

Trimestrial, 
anual 

1. Rapoartele 
statistice  trimestriale 

Directorul, 
vicedirectorul 



instituţiilor medico-sanitare publice şi private  
din municipiul Chişinău,  controlul veridicităţii 
întocmirii lor 

şi anuale 
2. Procesele verbale 

Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP  

15. Controlul executării actelor legislative şi 
normative  

Permanent 1 Numărul de acte 
executate 
2 Ponderea celor 
executate corect şi  în 
termen 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 

  

16. Instruirea continuă a colaboratorilor medicali 
în domeniul managementului sanitar 

Conform 
planului 
aprobat 

Numărul de persoane 
instruite 

Directorul, 
vicedirectorii 
Direcţiei 
sănătăţii 

II. Direcţia de activitate – Prestarea serviciilor medicale 
17. Continuarea implementării sistemului 
instituţional de asigurare a calităţii serviciilor 
medicale prestate, orientat spre asigurarea 
securităţii, respectării drepturilor pacientului şi 
protecţiei drepturilor profesionale ale 
medicului 

Pe parcursul 
anului 

1. Numărul IMSP 
municipale în care 
sânt instituite 
Consiliile Calităţii 
 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

3. 

18. Implementarea  Protocoalelor Clinice 
Naţionale, a ghidurilor şi standardelor de 
diagnostic şi tratament în IMSP municipale 

Pe parcursul 
anului 

1. Numărul de 
protocoale clinice 
instituţionale 
elaborate 
 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

 

Asigurarea 
continuă a calităţii 
serviciilor 
medicale prestate 
populaţiei şi 
menţinerea la 
nivel satisfăcător a 
indicatorilor 
principali ai 
sănătăţii publice.  
Monitorizarea 
permanentă a 
calităţii serviciilor 
medicale prestate 
mamei şi copilului 19. Evaluarea periodică a activităţii sistemului 

de ocrotire a sănătăţii municipal  conform 
planului şedinţelor Consiliului Medical al 

Lunar 1.Numărul de şedinţe 
ale Consiliului 
Medical (notele 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 



Direcţiei sănătăţii,  anexa nr.1  informative, 
deciziile) 

sănătăţii 
Comisiile 
specializate ale 
Direcţiei 
sănătăţii 

20. Asigurarea conlucrării între serviciile  
medicale teritoriale şi instituţiile medicale 
republicane şi private  

Permanent 1.Respectarea actelor 
normative şi 
legislative  

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale şi 
private 

21. Optimizarea relaţiilor de conlucrare între 
asistenţa medicală primară, spitalicească şi 
serviciul AMU 

Permanent 1.Numărul de şedinţe 
organizate în comun 
şi rezultatele obţinute 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

22. Supravegherea calităţii şi volumului 
asistenţei medicale   acordate populaţiei în 
condiţii de ambulator şi staţionar 

Trimestrial 1. Monitorizarea 
indicatorilor de  
activitate  
2.Ponderea cazurilor 
tratate validate 
3. Numărul de 
protocoale utilizate 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 

23. Realizarea complexului  de măsuri ce ţin de 
ameliorarea asistenţei medicale mamei şi 
copilului, evitarea cazurilor de mortalitate 
maternă, reducerea mortalităţii perinatale şi 

Permanent 1. Monitorizarea 
indicatorilor de 
calitate aprobaţi 
 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 



infantile Conducătorii 
IMSP 
municipale 

24. Analiza eficienţei utilizării fondului de 
paturi şi ajustarea lor la necesităţile populaţiei 
municipiului   

Trimestrial 1. Monitorizarea 
indicatorilor de  
activitate  
  

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP SCM 

  25. Monitorizarea procesului de asigurare a 
populaţiei cu medicamente prevăzute de 
Programul Unic al asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală pentru anul 2013 

Pe parcursul 
anului 

1.Raport de 
monitorizare 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Directorul 
AT Chişinău 
CNAM 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

III. Direcţie de activitate. Asigurarea cu resurse umane, financiare, tehnico-materiale şi tehnologii medicale, informaţionale 
a sistemului de sănătate municipal 

26. Repartizarea specialiştilor  şi amplasarea lor 
în câmpul muncii, conform  solicitărilor 
prezentate de către conducătorii instituţiilor 
medico-sanitare publice municipale 

Permanent 1. Numărul de 
solicitări satisfăcute 
2. Analiza asigurării  
cu cadre 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

4. Asigurarea 
managementului 
resurselor umane 
prin utilizarea 
raţională a 
cadrelor existente 
şi formarea de 
cadre performante 
pentru sistemul de 
sănătate publică 
municipal, 

27. Monitorizarea şi controlul îndeplinirii 
planurilor de perfecţionare a  medicilor, 
personalului medical cu studii medii,  
specialiştilor secţiilor evidenţă contabilă, 
economie şi finanţe 

Conform 
orarului 
stabilit 

1.Numărul de 
persoane instruite 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 



municipale 
28. Organizarea şi petrecerea atestării 
lucrătorilor medicali cu studii medii  conform  
cerinţelor  în vigoare  

Conform 
orarului 
stabilit 

1.Numărul 
persoanelor atestate 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 

29. Asigurarea perfecţionării continue, în 
conformitate cu programul existent, a 
specialiştilor din rezervă în problemele 
organizării  serviciilor de sănătate şi 
managementul sănătăţii  publice 

Permanent 1.Numărul de 
persoane instruite 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 

30. Analiza activităţii economico-financiare a 
instituţiilor medico-sanitare publice  municipale, 
cu  înaintarea  propunerilor către Consiliul 
municipal Chişinău 

La 
necesitate 

1.Numărul de 
propuneri aprobate 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

31. Monitorizarea şi controlul utilizării raţionale 
a surselor financiare alocate instituţiilor medico-
sanitare publice din bugetul local 

Trimestrial 1.Numărul de acte de 
control 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

32. Controlul veridicităţii dărilor de seamă 
întocmite trimestriale, semestriale şi anuale 

Trimestrial 1.Numărul notelor 
informative 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii, 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

Modernizarea şi 
renovarea 
continuă a  bazei 
tehnico-materiale 
a IMSP 
municipale  

33. Elaborarea proiectului bugetului ramurii 
ocrotirii sănătăţii publice municipale pentru anul 
2014 şi prezentarea lui pentru aprobare 

Iulie 2013 1.Proiect de buget  Directorul  
Direcţiei 
sănătăţii 



Consiliului municipal Chişinău 
34. Consolidarea bazei tehnico-materiale a IMSP 
municipale prin executarea lucrărilor de reparaţii 
curente şi capitale 

Pe parcursul 
anului 

1.Numărul de IMSP 
care au efectuat 
reparaţii şi volumul 
lor 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 

35. Dotarea cu utilaj şi echipament medical a 
IMSP municipale  

Pe parcursul 
anului 

1.Numărul de IMSP 
care au achiziţionat 
utilaj şi echipament  
medical 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP  

  

36. Finisarea reparaţiei capitale: a secţiilor 
chirurgie şi traumatologie ale IMSP SCMC „V. 
Ignatenco”, a secţiei de reanimare la IMSP SCM 
„Sfânta Treime”, sediul administrativ al Direcţiei 
sănătăţii 

Pe parcursul 
anului 

1.Raport de finisare a 
reparaţiei 

Directorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Directorii 
IMSP 
municipale 

IV. Direcţie de activitate: Sănătate publică, promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor 
37. Asigurarea acordării asistenţei  medicale 
primare prin intermediul medicului de familie la 
compartimentul promovarea modului sănătos de 
viaţă, planificarea  familiei, micşorarea 
morbidităţii şi mortalităţii populaţiei 

Permanent 1.Indicatorii de bază 
.  

Directorul, 
Vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii, 
Conducătorii 
IMSP AMP 

5. Ameliorarea 
sănătăţii publice  
prin reorientarea  
asistenţei medicale  
de la politica de 
tratament spre 
politica de 
promovare a 
sănătăţii. 
Realizarea 
continuă a 
măsurilor stipulate 

38. Sporirea eficacităţii asistenţei medicale  
primare,  conform cerinţelor Programului Unic al 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru 
anul 2013,  considerând prioritare  următoarele 
activităţi: 
- promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor;            

Permanent 1.Numărul de articole 
publicate. Lecţii la 
radio. Emisiuni TV. 
Mese rotunde etc. 

Vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii   
Conducătorii 
IMSP  AMP 



- prevenirea şi controlul HIV/SIDA şi bolilor 
transmisibile;              
- ocrotirea sănătăţii  mamei şi copilului;  
-realizarea programelor municipale şi naţionale 
cu destinaţie specială;  
- asigurarea asistenţei medicale persoanelor  din 
categoriile social-dezavantajate, supuse riscului 
sporit de îmbolnăvire, asigurarea lor cu 
medicamente vital necesare în cazul maladiilor 
sociale conform Programelor Naţionale şi   
municipale   
39. Realizarea măsurilor de imunizare 
programată în scopul prevenirii morbidităţii 
dirijabile  în rândurile populaţiei deservite 

Permanent 1. Indicatorii de 
realizare  a 
Programului 
municipal de 
imunizări  

Vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii   
Conducătorii 
IMSP  AMP 

 

în Programele 
Naţionale şi 
municipale 

40. Monitorizarea realizării Programelor 
Naţionale şi municipale: 
 

 Cu privire la  aprobarea 
 Programului municipal de profilaxie şi 
combatere a rabiei pentru perioada 2008-2013; 
 

 Cu privire la Programul municipal 
 de promovare a modului sănătos de viaţă pentru 
anii 2008-2015; 
 

 Privind aprobarea Programului 
Naţional de   controlul al tuberculozei pentru anii 
2011-2015; 
 

Pe parcursul 
anului 
Control 
trimestrial, 
semestrial, 
anual 

1.Rapoartele 
prezentate la: 
 
 decizia Consiliului 
municipal Chişinău 
nr. 15/8 din 
23.09.2008 
decizia Consiliului 
municipal nr. 15/7 
din 23.09.2008 
 
hotărârea Guvernului 
RM nr. 1171 din 
21.12.2010 
 

Directorul, 
vicedirectorul 
Direcţiei 
sănătăţii 
Conducătorii 
IMSP 
municipale 



 Cu privire la aprobarea Programului 
municipal de   profilaxie şi combatere a 
diabetului zaharat pentru anii 2012-2015; 
 

 Cu privire la aprobarea Programului 
 municipal de eradicare a tulburărilor prin deficit 
de iod până în anul 2015 
 

 
 Privind Programulului  naţional  

de prevenire şi control al infectiei H1V/S1DA şi 
infecţiilor cu transmitere sexuala pentru anii 
2011-2015 
              

 Cu privire la aprobarea Programului 
 municipal de combatere a hepatitelor virale B, C 
şi D pentru anii 2012-2016 
 
 

decizia Consiliului 
municipal Chişinău 
nr. 5/31 din 
17.09.2012 
 
decizia Consiliului 
municipal Chişinău 
nr. 5/30 din 
17.09.2012  
 
hotărârea Guvernului 
RM nr. 1143 din 
16.12.2010 
 
decizia Consiliului 
municipal Chişinău 
nr. 6/7 din 
25.10.2012 

 
 
 
Director                                                                                                                                                       Luminiţa SUVEICĂ  
                                        
 


