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Nr.249/2018 din 02.08.2018
La nr.02/1928 din 26.07.2018

Dnei Svetlana CEBOTARI,
Ministra sănătății, muncii și protecției sociale
Doamnă ministră,
Prin prezenta, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate comunică despre examinarea
repetată a proiectului de Hotărâre a Guvernului ”pentru aprobarea Planului de acțiuni
anticorupție în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii
2018-2020”
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5577
și
recomandă
următoarele:
La capitolul I. Descrierea problemelor:
Primul alineat de expus în următoarea redacție: ”În sectorul sănătății corupția i-a
multiple forme, cum sunt: distorsiunile financiare în procesul de procurare, alocare
necorespunzătoare a resurselor financiare limitate, distorsiunile în procesul de stabilire a
priorităților în sectorul sanitar, plățile neformale pentru serviciile medicale, utilizarea
necorespunzătoare a dispozitivelor medicale și a infrastructurii instituțiilor, prescrierea
abuzivă şi aplicarea necorespunzătoare a medicamentelor, a dispozitivelor medicale şi a
investigațiilor medicale, relațiile financiare ilegale între personalul medical şi farmacii etc.”;
Denumirea pct.3 și primul alineat din acesta de expus în următoarea redacție:
”Procesul de contractate a prestatorilor de servicii medicale de către Compania
Națională de Asigurări în Medicină nu este strategic și transparent. Procedurile şi
mecanismele de contractare la toate nivelele de asistență medicală nu se axează pe calitate şi
rezultatele activității prestatorului de servicii medicale, raportare şi evaluare transparentă a
serviciilor, protecția drepturilor persoanelor asigurate și claritatea responsabilităților
prestatorului de servicii medicale.”.
La Capitolul II. în primul alineat după cuvântul ”fondurilor” de completat cu cuvântul
”asigurării”.
La Capitolul III:
Rezultatul scontat ”• Toate instituțiile și serviciile medicale contractate de Compania
Națională de Asigurări în Medicină dețin certificat de evaluare și acreditare.” de expus în
următoare redacție: ”• Toți prestatorii de servicii medicale contractați de Compania Națională
de Asigurări în Medicină dețin certificat de acreditare.”
La acțiunea 3.2 de completat cu sub-acțiunea 3.2.6 cu următorul conținut:
”
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