
 

Proiect  

 

 

O R D I N  

mun. Chișinău 

 

________________ 2019                                              nr.__________ 

 

            ÎNREGISTRAT:  

           Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova 

nr. ______din ______________ 

Ministru _________ Olesea 

STAMATE 

    

 

privind aprobarea Nomenclatorului prestatorului  

de servicii medicale Instituția medico-sanitară publică  

„Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor” 

 

 

 În temeiul art. 4 alin. (2) și (5) din Legea nr. 411/1995 privind ocrotirea 

sănătății (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), 

 

O R D O N: 

 

1. Se aprobă Nomenclatorul prestatorului de servicii medicale Instituția medico-

sanitară publică „Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor”, 

conform anexei nr. 1. 

2. Se aprobă Standardele de personal medical în Instituția medico-sanitară 

publică „Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor”, conform 

anexei nr. 2.  

3. Se aprobă Structura Instituției medico-sanitare publice „Direcția medicală a 

Administrației Naționale a Penitenciarelor”, conform anexei nr. 3. 

4. Instituția medico-sanitară publică „Direcția medicală a Administrației 

Naționale a Penitenciarelor” se atribuie la categoria instituției medico-sanitare 

publice de nivel republican. 

5. Administrația Națională a Penitenciarelor va asigura: 

 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 



1) controlul corespunderii Instituției medico-sanitare publice „Direcția medicală 

a Administrației Naționale a Penitenciarelor” cu Nomenclatorul aprobat; 

2) dotarea corespunzătoare a Instituției medico-sanitare publice „Direcția 

medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor” conform normativelor; 

3) inițierea procedurii de acreditare a secțiilor medicale în baza standardelor de 

evaluare şi acreditare. 

6. Controlul executării prezentului ordin se atribuie directorului Administrației 

Naționale a Penitenciarelor. 

7. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

 

 

 

 

Ministru       Olesea STAMATE 
 

 

 

 

 



Anexa nr. 1  

la  ordinul ministrului justiției  

nr. ________ din ______________ 

 

 

NOMENCLATORUL 

prestatorului de servicii medicale 

Instituția medico-sanitară publică  

„Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor” 

 

 

Nr. 

d/o 

Cod 

IMSP 

Unitatea 

administrativ-

teritorială 

Denumirea IMSP Profil paturi Număr 

paturi 

1. IMSP „Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor” 

 2650 Chișinău Direcția medicală 

a Administrației 

Naționale a 

Penitenciarelor 

TOTAL 330 

1.1  Spitalul penitenciar (Penitenciar nr. 16 - Pruncul) 

Asistență medicală spitalicească 

    Profil terapeutic  

    Terapeutice și 

îngrijiri paliative 

37 

    Infecțioase pentru 

adulți 

30 

    Ftiziopulmonolog

ie pentru adulți 

170 

    Psihiatrice 

(psihoneurologie) 

pentru adulți 

45 

    Profil 

chirurgical 

 

    Chirurgicale 

pentru adulți 

45 

    Reanimare și 

terapie intensivă 

3 

  Asistență medicală urgentă prespitalicească 

  Asistență medicală specializată de ambulator 

  Servicii de înaltă performanță 

 

 Cod 

IMSP 

Unitatea 

administrativ-

teritorială 

Denumirea IMSP Instituție 

medicală fără 

personalitate 

Instituția 

penitenciară  

(IP) 



juridică deservită 

1.2 2650 Chișinău Direcția 

medicală a 

Administrației 

Naționale a 

Penitenciarelor 

  

  Asistență medicală urgentă prespitalicească 

  Asistență medicală primară 

  Asistență medicală specializată de ambulator 

  Îngrijiri medicale comunitare 

  or. Taraclia  Secția medicală 

nr. 1 

IP nr. 1 

  or. Lipcani  Secția medicală 

nr. 2 

IP nr. 2 

  or. Leova  Secția medicală 

nr. 3 

IP nr. 3 

  or. Cricova, 

mun. Chișinău 

 Secția medicală 

nr. 4 

IP nr. 4 

  or. Cahul  Secția medicală 

nr. 5 

IP nr. 5 

  or. Soroca  Secția medicală 

nr. 6 

IP nr. 6 

  s. Rusca r-ul 

Hîncești 

 Secția medicală 

nr. 7 

IP nr. 7 

  mun. Bender  Secția medicală 

nr. 8 

IP nr. 8 

  Pruncul, mun. 

Chișinău 

 Secția medicală 

nr. 9 

IP nr. 9 

  s. Goian, 

com. Ciorescu,  

mun. Chișinău 

 Secția medicală 

nr. 10 

IP nr. 10 

  mun. Bălți  Secția medicală 

nr. 11 

IP nr. 11 

  mun. Bender  Secția medicală 

nr. 12 

IP nr. 12 

  mun. Chișinău  Secția medicală 

nr. 13 

IP nr. 13 

  or. Cricova, 

mun. Chișinău 

 Secția medicală 

nr. 15 

IP nr. 15 

  or. Rezina  Secția medicală 

nr. 17 

IP nr. 17 

  s. Brănești, r-ul 

Orhei 

 Secția medicală 

nr. 18 

IP nr. 18 

 



Anexa nr. 2 

la  ordinul ministrului justiției  

nr. ________ din ______________ 

 

 

 

Standarde  

de personal medical în Instituția medico-sanitară publică  

„Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor” 

 

1. Direcția medicală: 

1.1 Șef direcție; 

1.2 Șef-adjunct direcție; 

1.3 Medici specialiști – 3 funcții; 

1.4 Asistent medical principal; 

1.5 Comisia de evaluare medicală (cu statut de secție) – 4 funcții; 

1.6 Farmacia (cu statut de serviciu) – 2 funcții. 

 

2. Personalul medical din instituțiile penitenciare: 

2.1 Medici: 

a) 1,0 funcție de șef Secție medicală – în fiecare secție medicală a 

instituției penitenciare; 

b) 1,0 funcție de medic generalist – la un număr de până la 500 de 

deținuți, dar nu mai puțin de 1,0 funcție; 

c) 1,0 funcție de medic psihiatru – la o instituție penitenciară cu 1000 de 

deținuți, dar nu mai puțin de 0,25 funcție
1
; 

d) 1,0 funcție de medic stomatolog – la o instituție penitenciară cu 1000 

de deținuți, dar nu mai puțin de 0,25 funcție
1
; 

e) 1,0 funcție de medic ginecolog – la o instituție penitenciară cu 1000 

de deținute de genul feminin, dar nu mai puțin de 0,25 funcție
1
; 

f) 1,0 funcție de medic radiolog – la o instituție penitenciară de tip 

izolator de urmărire penală cu 1000 de deținuți, dar nu mai puțin de 0,25 funcție
1
; 

2.2 Personal medical mediu: 

a) 1,0 funcție de asistent medical superior – în fiecare secție medicală a 

instituției penitenciare, dar nu mai puțin de 1,0 funcție; 

b) 2,0 funcții de asistent medical al medicului generalist – la o funcție de 

medic generalist; 

c) 1,0 funcție de asistent al medicului specialist (psihiatru, stomatolog, 

ginecolog) – la 1,0 funcții de medic specialist, dar nu mai puțin de 0,25 funcție; 

g) 3,0 funcție de asistent medical de gardă – la o instituție penitenciară 

cu 500 de deținuți; 

d) 1,0 funcție de laborant radiolog – la o funcție de medic radiolog, dar 

nu mai puțin de 0,25 funcție; 

e) 1,0 funcție felcer laborant – la o instituție penitenciară de tip izolator 

de urmărire penală. 



 

2.3 Personal medical inferior: 2,0 funcții – în fiecare secție medicală a 

instituției penitenciare; 

 

3. Numărul funcțiilor pentru personalul medical din spitalul penitenciar 

se stabilește conform normelor aprobate prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale cu privire la Normativele de personal medical nr. 100/2008. 

 

4. În subdiviziunile subordonate Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 1,0 funcție medic/asistent medical, după caz. 

 

____________________________ 
1
 Volumul de lucru al funcțiilor respective se stabilește în mărime de 0,25, 

0,5, 0,75 și respectiv 1,0 salariu. La calcularea normelor și sarcinilor de bază 

pentru personalul medical cifrele se rotunjesc și se stabilesc după cum urmează: 

- pînă la 0,37 unități, se rotunjește cu stabilire a 0,25 salarii; 

- 0,38-0,62 unități, se rotunjește cu stabilire a 0,25 salarii;  

- 0,63-0,87 unități, se rotunjește cu stabilire a 0,75 salarii;  

- mai mult de 0,87 unități, se rotunjește cu stabilire a 1,0 salarii. 

Funcțiile date pot fi acoperite prin contract de prestare a serviciilor (acordare 

a asistenței medicale) din contul funcției libere. 

 



Anexa nr. 3  

la  ordinul ministrului justiției  

nr. ________ din ______________ 

 

Structura Instituției medico-sanitare publice  

„Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor” 

 

Conducerea 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 
Secția terapie     

Secția medicală nr. 1   
  

Secția medicală nr. 9 

  

  
  

  
 

Secția boli infecțioase     
Secția medicală nr. 2   

  
Secția medicală nr. 10 

  

  
  

  
 

Secția 

psihoneurologie     

Secția medicală nr. 3   

  

Secția medicală nr. 11 

  

  
  

  
 

Secția ftiziologie nr. 1     
Secția medicală nr. 4   

  
Secția medicală nr. 12 

  

  
  

  
 

Secția ftiziologie nr. 2     
Secția medicală nr. 5   

  
Secția medicală nr. 13 

  

  
  

  
 

Secția chirurgie     
Secția medicală nr. 6   

  
Secția medicală nr. 15 

  

  
  

  
 

Secția reanimare și 

terapie intensivă     

Secția medicală nr. 7   

  

Secția medicală nr. 16 

  

  
  

  
 

Subdiviziuni auxiliare     
Secția medicală nr. 8   

  
Secția medicală nr. 17 

   

  
  

 

     

  
Secția medicală nr. 18 

 

 

 


