
 

 

TABELUL  DIVERGENŢELOR  

asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru reorganizarea serviciilor medicale 

din penitenciare pentru anii 2015 - 2016 

 
Autoritatea Conţinutul obiecţiilor/propunerilor Decizia/explicaţia 

Ministerul Sănătăţii  

(nr. 01-8/1104 din 

02.07.2014) 

Formularea obiectivelor şi acţiunilor Planului necesită redactare integrală, reieşind din 

prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de 

elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici şi documentele strategice în 

domeniul sănătăţii. 

Se acceptă 

Obiectivele şi acţiunile au fost ajustate la prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de 

elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici. Şi le 

reiterează pe cele stabilite şi acceptate pentru implementare de către 

Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică la 26 martie 

curent. 

Ministerul Finanţelor  

(nr. 09-04/251 din 

08.07.2014) 

Se consideră necesar ca acţiunile să fie evaluate pentru fiecare an, cu indicarea sursei de 

finanţare. 
Se acceptă 

Au fost operate completările necesare pentru estimarea costurilor şi 

indicarea sursei de finanţare. 

 

Menţionăm că, proiectul Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2015-2017 nu prevede 

alocaţii pentru asigurarea financiară a acţiunilor specificate în Plan. În acest context, 

urmează să fie aplicată prevederea specificată în punctul 2 din proiectului Hotărîrii 

Guvernului. 

Se acceptă parţial 

Strategia sectorială de cheltuieli pe sectorul „Sistemul penitenciar”, 

pe anii 2015-2017, conţine şi prioritatea „Servicii medicale de 

calitate pentru persoanele private de libertate, echivalente cu cele 

prestate în sistemul public de sănătate”. Iar în cadrul aceluiași 

document la capitolul acţiuni nou identificate este preconizat 

„Reparaţii capitale şi curente ale sediilor serviciilor medicale din 

penitenciare în scopul facilitării acreditării acestora (cu estimarea 

mijloacelor financiare necesare pentru anii 2015 - 2016). 

Punctele 10 şi 11 fac referinţă la Direcţia îngrijiri medicale a persoanelor private de 

libertate şi la subdiviziunile subordonate, dar nu este clar care vor fi subdiviziunile 

subordonate, ce statut vor deţine acestea. 

Se acceptă 

Noţiunea de „subdiviziune subordonată” este utilizată cu sens de 

servicii medicale teritoriale (din penitenciare), ca parte componentă 

a Direcţia îngrijiri medicale a persoanelor private de libertate şi nu 

ca instituţii separate de aceasta.  

Pentru eliminarea confuziei sintagma „subdiviziuni subordonate” a 

fost exclusă din proiectul Planului.  

Nu este clar specificat care va fi statutul Direcţiei îngrijiri medicale a deţinuţilor, pentru 

gestionarea personalului medical din sistemul penitenciar prevăzută la punctul 21. 
 Se acceptă 

Conţinutul acţiunii a fost completată cu informaţia necesară 

concretizării statutului Direcţiei îngrijiri medicale a deţinuţilor 

La punctul 20 din proiectul Planului de acţiuni pentru reorganizarea serviciilor medicale 

din penitenciare, de exclus „Ministerul Finanţelor” din „Responsabil pentru 

implementare”, deoarece pe parcursul anilor 2012-2014 Ministerul Finanţelor a organizat 

instruiri la nivel de autorităţi publice centrale privind noua metodologie de planificare 

bugetară „Bugetarea bazată pe performanţă” la care au fost instruiţi şi formatori în 

domeniul dat din cadrul Ministerului Justiţiei. 

Se acceptă 



 

Ministerul Muncii 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei  

(nr. 01-5318, din 30.12.2013) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

Consiliul Naţional de 

Evaluare şi Acreditare în 

Sănătate (nr. 563 din 

01.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor.  Se acceptă 

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

(nr. 05/06-165/916, din 

04.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor.  Se acceptă 

Casa Naţională de 

Asigurări Sociale (nr. II-

03/04-6488, din 04.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Ministerul Apărării al 

Republicii Moldova 

(nr. 11/861 din 03.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Biroul Relaţii Interetnice 

(nr. 04-192 din 04.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene al Republicii 

Moldova 

(nr. DI-04/3-9497 din 

04.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Ministerul Agriculturii şl 

Industriei Alimentare al 

Republicii Moldova 

(nr. 07-2/365 din 

03.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Ministerul Mediului al 

Republicii Moldova 

(nr. 08-05/1218 din 

04.07.2014) 

Proiectul de hotărîre urmează a fi completată cu două coloane, unde va fi prevăzută sursa 

şi volumul de finanţare. 
Se acceptă 

 

 

Agenţia Turismului a 

Republicii Moldova 

(nr. 01-8/567 din 

27.06.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şl 

Comunicaţiilor al 

Indicarea perioadei de implementare a Planului de acţiuni în titlul acestuia. Se acceptă 

 

 



 

Republicii Moldova 

(nr. 01/1048 din 

01.07.2014) 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor 

al Republicii Moldova 

(nr. 08-1389 din 

01.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Ministerul Economiei al 

Republicii Moldova 

(nr. 17-39444 din 

04.07.2014) 

Evidenţiem necesitatea conformării proiectului cu art.37, lit. e) a Legii iir. 317 din 

18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, în parte ce ţine de fundamentarea economico-financiară a 

proiectului, deoarece realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare. 

Se acceptă 

 

 

Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru a Republicii 

Moldova 

(nr. 36/01-06/1200 din 

30.06.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Procuratura Generala a 

Republicii Moldova 

(nr. 2d/14-754 din 

30.06.2014) 

Acest Plan este binevenit deoarece are drept scop eficientizarea activităţii serviciilor 

medicale din penitenciare în domeniul sporirii asistenţei medicale persoanelor private de 

libertate şi de sporire a independenţei financiare şi decizionale a lucrătorilor medicali faţă 

de administraţia penitenciară. 

Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

Se acceptă 

 

 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului al Republicii 

Moldova 

(nr. 07/827 din 04.07.2014) 

Titlurile proiectului hotărîrii Guvernului nominalizat şi al Planului de acţiuni menţionat 

propunem să fie completate după cuvîntul „penitenciare” cu sintagma „pentru anii 2014-

2016”. 

Se acceptă 

 

 

Propunem să fie revizuiţi unii indicatori de monitorizare, şi anume: la acţiunea 1. 

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.886 din 06.08.2007 „Cu privire la aprobarea Politicii 

Naţionale de Sănătate”, în privinţa reglementării sănătăţii penitenciare, propunem de a 

modifica şi reformula indicatorul de monitorizare „Aspecte ale îngrijirii medicale a 

deţinuţilor” prin sintagma „Hotărîrea Guvernului modificată, completată şi aprobată”. 

Se acceptă 

 

 

La acţiunea 16. Reparaţii capitale şi curente ale sediilor serviciilor medicale din 

penitenciare, propunem să fie modificat indicatorul de monitorizare, precum urmează: 

„Numărul sediilor serviciilor medicale renovate”, deoarece se propun de a fi renovate 

clădirile, dar nu serviciile medicale. 

Se acceptă 

 

 

În privinţa acţiunii 21, la indicatorul de monitorizare „Hotărîre de Guvern aprobată despre 

instituirea Direcţiei îngrijiri medicale ale deţinuţilor”, propunem să fie înlocuit cuvîntul 

„despre” prin cuvîntul „privind”. 

Se acceptă 

 

 

La acţiunea 22. Elaborarea Regulamentului de funcţionare a Direcţiei îngrijiri medicale a 

persoanelor private de libertate a Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi delimitarea 

competenţelor, la indicatorul de monitorizare după cuvîntul „Regulament” propunem să fie 

adăugat cuvîntul „elaborat”. 

Se acceptă 

 

 

Ministrul Culturii al 

Republicii Moldova 

(nr. 08-09/2384 din 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 



 

02.07.2014) 

Centrul Naţional 

Anticorupţie al Republicii 

Moldova 

(nr. 06/2612 din 

09.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Biroul Naţional de 

Statistica al Republicii 

Moldova 

(nr. 20-21/346 din 

09.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Ministerul Transporturilor 

şi Infrastructurii 

Drumurilor al Republicii 

Moldova 

(nr. 07-03/524 din 

10.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Agenţia Reyerve Materiale 

(nr. 0201-470 din 

22.07.2014) 

 Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ministru               Oleg EFRIM 


