
Direcţia Analiză, planificare și integrare a serviciilor și resurselor în sănătate are 
următoarea structură organizatorică: 
1. Secţia Evaluarea serviciilor medicale integrate și programe naționale 
2. Secția Conturi Naționale de Sănătate 
3. Serviciul dezvoltarea resurselor umane în sănătate ale Rețelei de Sănătate a Europei de 
Sud-Est 
Obiectivele generale ale direcţiei sunt:  
 dezvoltarea capacităţilor naţionale în domeniul evaluării şi analizei situaţiei şi 

tendinţelor privind resursele și serviciile integrate în sănătate; 
 facilitarea dialogului la nivel legislativ pentru elaborarea politicilor, planurilor și 

actelor normative în domeniu; 
 asigurarea schimbul de experienţe relevante în domeniul furnizării de servicii 

medicale pentru îmbunătăţirea receptivităţii sistemului de sănătate la necesităţile 
populaţiei; 

 îmbunătățirea capacităților naționale privind guvernarea resurselor umane din 
sănătate; 

 efectuarea cercetărilor şi studiilor pentru evaluarea şi eficientizarea performanţelor 
sistemului de sănătate și efectuarea analizei acestora cu elaborarea propunerilor de 
îmbunătățire a politicilor pe domeniu, pentru sprijinirea procesului de reformare a 
sistemului naţional de sănătate în contextul integrării europene. 

Secția evaluarea serviciilor medicale integrate și programe naționale are în competența 
sa următoarele atribuţii de bază: 

• evaluarea și monitorizarea  necesităților în sectorul de sănătate pentru crearea unor 
servicii integrate de sănătate între diferite nivele ale asistenţei medicale, centrate pe 
pacient şi pe dreptul acestuia, de a primi îngrijire medicală continuă, de cea mai înaltă 
calitate bazată pe diagnostic, tratament, îngrijire, recuperare/reabilitare şi promovare a 
stării de sănătate; 

• analiza și evaluarea la nivel național a serviciilor integrate de sănătate;  
• promovarea metodelor noi în organizarea, planificarea şi prestarea asistenţei medicale 

la diferite nivele, aplicate în procesul de perfectare a managementului din sistemul de 
sănătate; 

• asigurarea implementării și monitorizării programelor naționale de sănătate pentru 
care este desemnată. 

Secția Conturi Naționale de Sănătate are în competența sa următoarele atribuţii de bază: 
• colectarea datelor ce țin de cheltuielile de sănătate și întocmirea raportului anual 

privind fluxurile financiare în domeniul sistemului de sănătate; 
• colaborarea internaţională cu organizaţii şi instituţii din domeniu în vederea 

schimbului de experienţă; 
Serviciul dezvoltarea resurselor umane în sănătate (SDRUS) are în competența sa 
următoarele atribuţii de bază: 

• dezvoltarea capacităţilor naţionale în domeniul evaluării şi monitorizării situaţiei şi 
tendinţelor resurselor umane în sănătate prin îmbunătățirea şi consolidarea 
informaţiilor, cunoştinţelor din domeniul capitalului uman şi facilitarea dialogului la 



nivel legislativ pentru elaborarea politicilor, planurilor şi monitoring-ul resurselor 
umane în sănătate;  

• elaborarea, completarea și menținerea bazelor de date a medicilor, farmaciștilor și 
lucrătorilor medicali cu studii medii și consolidarea datelor cu referire la resursele 
umane în sănătate  

Sediul Direcției se află la adresa: MD 2009, str. A. Cosmescu 3, mun. Chişinău,  
tel. contact:  
022727367 
022728158 
linia verde 022 797 131 și e-mail: ru.sieruss@ms.md 

 
 


