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Problema  

identificată 

Nr d/o  

a 

măsuri

lor/ 

acțiuni

lor 

progra

mate 

Descrierea acțiunilor/măsurilor ce urmează a fi aplicate Executorii Termenii de 

realizare 

Indicatori de 

rezultat 

Responsabil 

de 

organizare 

Obiectivul nr. 1: Consolidarea climatului de integritate instituțională 

 Riscul coruperii pasive/active, inclusiv prin condiţionarea actului medical (impact înalt) 

 Riscul neglijenței în serviciu/riscul limitării drepturilor pacientului (impact mediu); 

 Riscul perceperii unor taxe duble pentru unele servicii medicale (impact scăzut); 

 Riscul procurării unor medicamente de către pacienți asigurați/riscul efectuării unor investigații contra plată la privat; 

 Riscul traficului de influență/ Favoritismului și influenței necorespunzătoare 

Neeficiența 

impactului și 

implicării 

Comitetului de 

etică (bioetică) 

în consolidarea 

climatului de 

integritate 

instituțional; 

1. Elaborarea și aprobarea unui nou Regulament de 

activitate a Comitetului de Etică (bioetică) reieșind din 

prevederile HGRM nr. 192/2017 cu privire la 

aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical 

și farmacistului, care să reglementeze expres: 

 Statutl de organ colegial al acestuia; 

 Modalitatea și criteriile de selectare a 

membrilor; 

 Atribuțiile Comitetului de examinare a 

sesizărilor privind încalcarea normelor de 

conduită; 

 Modalitatea de examinare a acestora și de 

înaintare a propunerilor de sancționare și de 

contestare a sancțiunilor aplicate; 

 Periodicitatea întrunirilor; 

 Periodicitatea elaborării rapoartelor și modul de 

plasare pe pagina WEB a Institutului, etc; 

Grupul de 

lucru instituit 

prin Dispoziția 

IMSP IO nr. 

8d din 03.04. 

2019 

18 30 aprilie 

2019 

Ordin intern 

cu 

reglementări 

actializate 

privind 

Comitetul de 

Etică 

(bioetică) a 

IMSP IO 

Director, 

Larisa 

Catrinici 
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2. Revederea componenței nominale a Comitetului de 

etică (bioetică) cu specificarea perioadei mandatului 

-//- 19 -//- -//- -//- 

3. Perfecționarea informației plasate pe pagina Web a 

institutului cu referire la Comitetul de Etică (bioetică) 

Dl Victor 

Ciuperca, 

președintele 

Comitetuluide 

Etică 

Dna Rodica 

Tomasenco 

Ofițerul de 

presă 

20 mai 

2019 

Informația 

plasată pe 

pagina Web 

Director 

Larisa 

Catrinic 

4. Plasarea raportului de activitate a Comitetului de Etică 

(bioetică) pentru 2018 pe pagina WEB a institului 

-//- 20 mai 

2019 

-//- Ciuperca 

Victor 

5. Informarea angajaților cu reglementările puse în 

aplicare corespunzător riscului1.1. din tabelul respectiv 

Vicedirectorii: 

C. Prepelița 

V. Ciobanu 

I. Bulat 

A. Grecu 

Pe parcursu 

lunilor aprilie 

și mai în 

cadrul 

ședințelor 

planificate 

Familiarizare

a angajaților 

și aplicarea 

reglementăril

or în 

activitate 

Director L. 

Catrinici 

Neexaminarea 

în Comitetul 

de etică 

(Bioetică) a 

presupuselor 

încălcări a 

normelor care 

vizează 

integritatea 

6. Elaborarea și punerea în aplicare a Procedurii 

Operaționale interne privind estimarea criteriilor 

reclamațiilor, în aspectul normelor etice de conduită 

profesională, pentru a include Comitetului de Etică 

(bioetică) în examinarea reclamațiilor. 

-//- 30 aprilie 2019 PO elaborată, 

pusă în 

aplicare 

-//- 

Nedenunțarea 

și admiterea 

unor influențe 

7. Ajustarea reglementărilor interne și mecanismelor de 

realizare în segmentul influenţelor necorespunzătoare 

(temei - art. 17 din Legea 82/2017, HGRM nr. 

Șef serviciul 

juridic, dl 

Dinu Enache 

 

 

 

 

Norme 

interne 

elaborate, 

Director 

Larisa 

Catrinici 
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necorespunzăt

oare 

767/2014 și Regulamentul-Cadru cu privire la evidenţa 

cazurilor influențelor necorespunzătoare) prin: 

a) Elaborarea actului administrativ, care va  stabili 

procedura internă de numire în funcție a 

personalului medical; 

b) Elaborarea actului administrativ,  care 

reglementează respectarea regimului juridic al 

incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și  

limitări ale publicității; 

c) Perfecționarea ordinului intern prin care se 

reglemenează respectarea regimului juridic al 

conflictului de interese și favoritism; 

d) Perfecționarea actului administrativ, care 

reglementează respectarea regimului juridic al 

cadourilor; 

e) Aprobarea reglementărilor interne de 

organizare a activităților de denunțare și tratare 

a influențelor necorespunzătoare; 

f) Reglementarea prin act administrativ a 

regulilor de organizare a activităților de 

denunțare a manifestărilor de corupție, de 

depunere a avertzării de integritate 

 

 

 

Șef serviciu 

resurse umane 

Dna O. 

Mardari  

 

 

Șef serviciul 

juridic, dl 

Dinu Enache 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

-//-  

 

 

 

 

 

 

 

30 aprilie 

 

 

 

30 aprilie 

 

-//- 

 

 

 

 

 

-//-  

 

 

 

 

-//- 

aprobate și 

puse în 

aplicare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

-//-  

 

Limitarea 

drepturilor 

pacienților în 

segmentul 

informației 

8. Perfecționarea sistemului de gestionare a lucrărilor de 

secretariat și sistemului de petiționare în corespundere 

cu HGRM nr. 208/1995 și Codul administrativ nr. 116 

adoptat de Parlamentul RM la 19.07.2018. 

 prin: 

 

 

 

 

 

 

  Director 
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transmise prin 

reclamații 

a) Examinarea tuturor reclamațiilor anonime în 

care problemele descrise se includ în aspectele 

de etică și integritate a lucrătorului medical; 

b) Plasarea pe panourile informative și pagina 

Web a Institutului a informațiilor privind 

modalitățile de depunere a petițiilor și a celor 

de contestare; 

c) Promovarea pe pagina web a IO a unui mesaj, 

care ar determina pacienții să indice în petițiile 

scrise datele sale de identidficare; 

d) Plasarea pe pagina web a Institutului a 

rapoartelor semestriale privind: 

- numărul petițiilor înregistrate și examinate 

de către IO; 

- numărul petițiilor care au vizat încălcarea 

normelor de etică și integritate a 

lucrătorilor medicali; 

- numărul petițiilor care au fost examinate în 

cadrul Comitetului de etică (bioetică); 

- numărul petițiilor care au fost expediate 

spre examinare altor organe competente; 

- informațiile privind rezoluțiile adoptate în 

vederea soluționării acestora, inclusiv 

deciziile Comitetul de etică (bioetică). 

e) Înscrierea pe urna pentru petiții a prescripției 

„...Sugestii și reclamații”, inclusiv a programul 

de recepționare a corespondenței; 

 

 

Dna Galina 

Dragan, șef 

Cancelarie 

 

 

-//- 

Ofițer mass 

media R 

Tomasenco 

 

 

-//- 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

Grecu A 

Vicedirector 

nursing 

9. Refamiliarizarea angajaților medicali cu prevederile 

Ghidului privind aplicarea procedurii de comunicare și 

consiliere a pacienților, aprobat prin ordinul MSMPS 

nr. 425 din 20.03.2018. 

Șefii 

Departamentel

or 

Șefii secțiilor 

Mai-iulie 

2019 

Procese 

verbale 

testări 

Vicedirecto

rii 
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și 

subdiviziunilor 

Incompatibilită

ți, restricții și 

limitare a 

publicității 

10. Organizare ședințelor pentru re-familiarizarea 

angajaților  cu prevederile Legii 82/2017 și HGRM 

767/2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 

23.12.2013 

Serviciul 

juridic Dinu 

Enache 

Ella Eni 

Aprilie-iunie 

2019 

Proces verbal 

cu re-

familiarizare 

și testările 

privind 

gradul de 

cunoaștere 

Vicedirecto

rii:  

C. Prepelița 

V Ciobanu 

I. Bulat 

A.Grecu 

11. Asigurarea unui control continuu managerial asupra 

respectării regimului juridic al incompatibilităților, al 

restricțiilor și al limitării de publicitate în cadrul IMSP 

IO 

Șef secție 

resurse umane 

dna O. 

Mardari 

Șef serviciul 

juridic 

Dl Dinu 

Enache 

I semestru 

2019-I 

semestru 2020 

Neadmiterea 

incompatibili

tăților 

profesionale 

cu referire la 

regimul 

juridic 

Director 

L. Catrinici 

Nedeclararea 

averii și 

intereselor 

personale. 

Conflictul de 

interese/ 

favoritism 

12. Emiterea unui act administrativ în cadrul IMSP IO prin 

care șeful secției resurse umane va fi persoana 

responsabilă de actualizarea Registrului electronic al 

subiecților, declarării averii și a intereselor personale, 

avînd drept temei art.7 alin (4) al Legii 133/2016 

Șef secția 

resurse umane 

Dna O. 

Mardari 

Juristu Ella 

Eni 

Aprilie 2019 Ordin emis 

cu 

responsabilită

ți incluse în 

Fișa de post. 

Director  

L. Catrinici 

13. Familiarizarea tuturor angajaților cu reglementările în 

vigoare și mecanismul de implementare a acțiunilor cu 

scopul de identificare și tratare a conflictelor de 

interese, în conformitate cu art. 14 din legea  nr. 

82/2017 

Șef serviciul 

juridic 

Dinu Enache 

Vicedirectorii 

pe 

subdiviziuni 

Șefii 

subdiviziunilor 

Pe parcursul 

anului 

Registrul 

declarațiilor 

privind 

conflictele de 

interes 

Persoana 

responsabilă 

de ținerea 

registrului 

Director  

L. Catrinici 
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numita prin 

ordin. 

Acceptarea 

cadourilor cu 

încălcarea 

obligațiilor 

prevăzute la 

art.16 (alin.3) 

al Legii 

82/2017 

14. Comisia de evidență și evaluare a cadourilor din cadrul 

IMSP IO își va realiza  activitatea transparent cu 

publicarea pe pagina web a Registrului de evidență a 

cadourilor 

Președintele 

Comisiei de 

evidență și 

evaluare a 

cadourilor 

Permanent  Declararea 

cadourilor de 

protocol, de 

politețe în 

Registru cu 

publicarea pe 

pagina web 

Director  

L. Catrinici 

Producerea și 

tolerarea unor 

manifestări de 

corupție 

15. Punerea în aplicare a Legii nr. 122/2018 privind 

avertizorii de integritate prin: 

- Emiterea unui act administrativ de stabilire a 

regulilor de organizare a activităților de 

denunțare a manifestărilor de corupție; 

- Raportare și înregistrare a manifestărilor de 

corupție; 

- Aplicarea acțiunilor de protecție către 

avertizorii de integritate –din cadrul Institutului 

Șef serviciul 

juridic 

Dinu Enache 

 

30.04.2019 Neadmiterea 

practicelor 

ilegale 

Director  

L. Catrinici 

16. Identificarea, descrierea și evaluarea internă a 

riscurilor de corupție. 

Instituirea Registrului riscurilor de corupție aferente 

activității profesionale 

Șef serviciul 

juridic 

Dinu Enache 

 Auditorul 

intern 

Dna Inga 

Bulat 

08.05.2019 Diminuarea 

probabilității 

apariției 

riscurilor de 

corupție 

aferente 

activității 

profesionale 

-//- 

Testul de 

integritate 

profesională a 

rezultat 

17. Examinarea fiecărui caz inclus în Raportul prezentat 

de CNA care a rezultat negativ la testul de integritate 

profesională cu concluzii și măsuri 

Vicedirectorii, 

șef serviciul 

resurse umane 

Comitetul de 

etică(bioetică) 

15.05.2019 Ordin cu 

sancțiuni 

disciplinare 

Directorul 

L. Catrinici 
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negativ la 34 

angajați 

Obiectivul 2. Consolidarea managementului dispozitivelor medicale și eficientiizarea procesului de planificare a achizițiilor 

 

 Riscul gestionării ineficiente și/sau frauduloase a mijloacelor din fondurile externe/interne, inclusiv prin trucare de licitații; 

 Riscul nevalorificării și conservării unor DM achiziționate în cadrul unor proiecte de dotare tehnică; 

 Riscul tabilirii unui diagnostic greșit/riscul prejudicierii vieții și sănătății pacienților și a lucrătorilor medicali; 

 

Gestionarea 

banilor publici 

pentru: 

- achiziționare 

dispozitevelor 

prin proiectul 

JICA  nu are 

un randament 

înalt de 

utilizare a DM  

- 

achiziționarea 

nefinalizată a 

DM prin 

proiectul 

științific au 

ramas 

nevalorificate 

și conservate 

18. Coordonarea șe estimarea corespunzătoare a 

necesităţilor cu posibilităţile de finanţare la 

achiziționarea dispozitivelor. 

Evaluarea ultereoarei capacități a Institutului de 

deservire, evaluarea potenţialelor riscuri care pot 

afecta buna funcţionare ale Dispozitivelor medicale 

achiziționate. 

-//- -//- -//-  Director  

L. Catrinici 

19. A revedea procedura internă de organizare a achiziției 

bunurilor, serviciilor și lucrărilor prin prisma normelor 

în vigoare Legea RM 131/2015 

Șeful 

serviciului 

achiziții 

publice 

Dl Vitalie Jora 

 

Șef serviciul 

juridic 

Dinu Enache 

03.05.2019 Perfectarea 

procesului de 

achiziții în 

cadrul IMSP 

IO 

Director  

L. Catrinici 

20. Publicarea planului de achiziții și rapoartele privind 

realizarea pe pagina web a instituției. 

Șeful 

serviciului 

achiziții 

publice 

Dl Vitalie Jora 

Rodica 

Tomașenco 

Serviciul de 

presă 

Anual, 

  Luna ianuarie 

Transparența 

procedurilor 

de achiziție 

Director  

L. Catrinici 
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21. Respectarea termenelor prevăzute de HG nr.1128/2016 

pentru determinarea necesarului de medicamente, alte 

produse de uz medical, dispozitive medicale, transport 

specializat medical, servicii de mentenanţă a DM şi a 

sistemelor informaţionale incluse în Registrul medical, 

servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor medicale, 

după cum urmează: 

 determinarea anuală,  în termen de până la 31 

martie, a necesităţilor pentru anul următor şi 

pregătirea informaţiilor întru prezentarea  către 

CAPCS conform indicațiilor Fondatorului; 

  

Șef 

Departament 

bioingenerie 

medicală 

Dl Morin 

Moraru 

Șef SEF 

Dna Andgela 

Sîrbu 

Vicedirector 

medical dl 

Corneliu 

Prepelița 

Vicedirector 

Dna Veronica 

Ciobanu 

Anual în 

semestrul I 

pentru 

necesitățile 

anului următor 

Calcule 

economico-

financiare 

corespunzăto

r necesităților 

otimizate și 

orientate spre 

siguranța și 

calitatea 

actului 

medical. 

Director  

L. Catrinici 

22. Efectuarea verificărilor periodice a dispozitivelor 

medicale gestionate de către IO în corespundere cu HG 

nr.966/2017 şi planificare unor resurse financiare în 

acest scop 

Șef 

Departament 

bioingenerie 

medicală 

Dl Marin 

Moraru 

Conform 

programului 

aprobat anual 

în limita 

bufgetului 

disponibil 

Certificate 

confirmative 

a efectuării 

verificării 

V Pascal 

vicedirector 

23. Fortificarea activității Departamentului Bioingenerie 

medicală la capitolul gestionprii parcului existen de 

dM, procedurilor de mentenanță, deservire tehnică și 

re-înoire 

Vicedirector 

administrarea 

patrimoniului 

V Pascal 

Șef 

Departament 

dl Marin 

Moraru 

Raport anual 

de activitate 

privind 

activitățile, 

treningul 

specialiștilor 

ș.a. 

 -//- 

24. Examinarea în Consiliul medical, anual a nivelului de 

utilizare eficientă a dispozitivelor medicală în asistența 

medicală prestată. 

-//- 

Secretaru 

Consiliului 

II semestru Hotărîrea CM 

Plan anual de 

renovare a 

L. Catrinici 

Președinte 

CM 
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Medicaldna 

Aliona Grecu 
parcului DM 

25. Instituirea unei Comisii permanente privind 

recepționarea, acceptarea și darea în exploatare a 

dispozitivelor medicale în cadrul IMSP IO 

Șef serviciul 

juridică 

Șef 

Departament 

ingenerie 

medicală 

Pînă la 10 mai 

2019 

Regulamentu

l de activitate 

V Pascal 

vicedirector 

Obiectivul 3 Evaluarea internă, monitorizarea și implementarea continuă a procedurilor de reducere 

 și neadmitere a elementelor de corupție 

Aplicarea cu 

reserve mari  a 

normelor 

reglementative 

pentru a 

combate 

fenomenul de 

corupție 

26. Re-familiarizarea angajaților Institutului cu 

reglementările ce țin de reducerea/neadmiterea a 

fenomenelor de corupție în activitatea realizată 

Șef serviciul 

juridic 

Vicedirectorii 

șefii de  

departamente 

anual Proces verbal 

al ședinței 

L. Catrinici  

director 

27. Includerea în planurile auditului intern a segmentelor 

cu riscul magjorat și mediu de corupție 

Auditorul 

intern 
anual Raport de 

evaluare 

Director L. 

Catrinici 

28. Examinarea în cadrul Consiliului medical nivelului de 

etică, deontologie și calitatea asistenței medicale 

acordate pacienților  

Secretaru 

Consiliului 

medical 

anual Hotarîrea CM Director L. 

Catrinici 

29. Delegarea prin act administrativ intern către 

vicedirectori a responsabilităților pentru pregătirea și 

publicatrea pe pagina web a Institutului informații pe 

compartimente concrete pentru a asigura acces 

transparent la activitatea Institutului 

Director pînă la 

02.05.2019 

Ordin Director 

L. Catrinici 

 


