


Anexa  

Informația privind măsurile întreprinse întru asigurarea implementării cerințelor/recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi  

prin Hotărârea nr. 82 din 28 decembrie 2020 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod activitățile realizate  

pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă 

 a resurselor alocate în acest scop?” 
 

Nr. 

d/o 

Entitatea 

responsabilă 

Conținutul cerinței/recomandării Măsurile întreprinse de către entitate 

1. Ministerul Sănătății 2.4. pentru implementarea 

recomandărilor expuse în Raportul 

de audit; 

Întru implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, 

Hotărârea Curţii de Conturi nr. 82 din 28 decembrie 2020 pentru aprobarea 

Raportului auditului performanței „În ce mod activitățile realizate pentru 

crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în 

sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?” a 

fost examinată în cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale cu 

emiterea ulterioară a Ordinului MSMPS nr.100 din 9 februarie 2021 ”Privind 

realizarea Hotărârii Curții de Conturi nr.82 din 28 decembrie 2020” (se anexează). 

Recomandări din Raportul de audit 

2. Entitățile și 

instituțiile publice 

2. să revadă, după caz, să 

elaboreze, să ajusteze/consolideze 

și să înainteze spre aprobare cadrul 

normativ (concept, regulament) 

pentru reglementarea creării și 

funcționării resurselor și sistemelor 

informaționale din posesie/gestiune 

(subpct 3.2.7); 

Reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din 

posesie/gestiune sunt stipulate în Regulamentul privind modul de ținere a 

Registrului medical, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2017, cu modificările 

ulterioare:  

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132529&lang=ro# 

Totodată ținând cont de faptul că Hotărârea Guvernului nr.586/2017 a fost adoptată 

anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.135/2020 prin care au fost operate 

modificări la Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele 

informaționale, prin Hotărârea Guvernului nr.522/2022 pentru modificarea 

Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, au fost stipulate 

următoarele prevederi: 

1) „punctul 3
1
 va avea următorul cuprins: 

„3
1
. Fiecare sistem informațional ce se conține în Registrul medical reprezintă un 

sistem informațional distinct, care se pune în exploatare de către posesorul acestuia 

după aprobarea de către Guvern a documentelor necesare în conformitate cu 

prevederile art. 76 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 467/2003 cu privire la 

informatizare și la resursele informaționale de stat.”; 

2) „2. Ministerul Sănătății, în calitate de posesor al Registrului medical, va 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132529&lang=ro


elabora și va promova, în termen de 18 luni, în modul stabilit, proiectele de hotărâri 

ale Guvernului pentru aprobarea conceptelor sistemelor informaționale și a 

regulamentelor resurselor informaționale ce se conțin în Registrul medical.”: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132445&lang=ro 

Respectiv Ministerul Sănătății urmează să elaboreze și să promoveze actele 

normative necesare în termenul stabilit.  

3. 3. să asigure înregistrarea în 

evidența contabilă, în modul 

stabilit, a resurselor și sistemelor 

informaționale de stat din posesie 

și gestiune, la necesitate, 

consultând Ministerul Finanțelor, 

în vederea asigurării integrității 

patrimoniului TIC în sectorul 

public, precum și eficientizării 

cheltuielilor utilizate pentru 

crearea, implementarea și 

gestionarea SI (subpct.3.2.3);  

 

 

 

 

 

 

 

Conform prevederilor pct.8
1
 din Regulamentul privind modul de ținere a Registrului 

medical, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.586/2017, cu modificările ulterioare, 

deținători ai sistemelor informaționale care formează Registrul medical sunt: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132529&lang=ro# 
 

Deținător Sisteme informaționale 

Compania Națională de Asigurări în 

Medicină 

  

1)  SIA AMP 

2)  SIA AMS 

3) Portalul certificatelor de concediu 

medical 

4) SIA Registrul de screening cervical 

Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică 

SIERUSS 

Centrul Național de Transfuzie a 

Sîngelui 

SIA SS 

Agenția de Transplant SIA Transplant 

Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică 

SIA RVC-19 

4. Ministerul Sănătății   8. în comun cu instituțiile 

medicale care utilizează Sistemul 

Informațional de Asistență 

Medicală Spitalicească să 

reexamineze modul de 

implementare a Sistemului 

respectiv, prin prisma asigurării 

eficienței resurselor financiare 

utilizate, precum și a 

sustenabilității acestuia, cu 

întreprinderea măsurilor concrete 

Ministerul Sănătății în comun cu partenerii de dezvoltare a elaborat ,,Termenii de 

referință pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță a Sistemului informațional 

automatizat ,,Asistența medicală spitalicească” (SIA AMS), găzduit în infrastructura 

de cloud guvernamental”, care au fost trimiși IMSP spitalicești prin demersul 

nt.21/1327 din 07.04.2022 întru elaborarea unui caiet de sarcini aferent necesităților 

instituționale cu privire la achiziționarea serviciilor de mentenanță a Sistemului 

informațional automatizat ,,Asistența medicală spitalicească” (SIA AMS), prin 

prisma Termenilor de referință (se anexează). 

Suplimentar Ministerul Sănătății prin demersul nr.18/1718 din 12.05.2022 (se 

anexează) a informat IMSP spitalicești că procedurile de achiziționare a serviciilor 

de mentenanță a Sistemului informațional automatizat ,,Asistența medicală 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132445&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132529&lang=ro


în acest sens (subpct.3.2.2);  spitalicească” urmează a fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii privind 

achizițiile publice  nr.131/2015 și în limita bugetului alocat, având ca reper termenii 

de referință recepționați prin scrisoarea nr.21/1327 din 07.04.2022.  

5. Serviciul Fiscal de 

Stat, în comun cu 

Ministerul Sănătății 

și Ministerul 

Afacerilor Interne, 

posesori ai 

Sistemelor 

informaționale ce 

gestionează resursele 

umane în domeniile 

respective, 

9. să examineze și să 

determine soluția optimă, după caz, 

cu întreprinderea măsurile necesare 

în vederea interconectării SI 

gestionate cu Sistemul 

Informațional „Registrul Electronic 

al Angajaților”, în scopul evitării 

dublării eforturilor/datelor și 

eficientizării activităților realizate 

(subpct. 3.2.10).   

Prin Hotărârea Guvernului nr.443/2022 a fost aprobat Regulamentul cu privire la 

modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul Informațional 

automatizat„Registrul electronic al angajaților” și operate modificări la Hotărârea 

Guvernului nr. 681/2020 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului 

informațional automatizat „Registrul electronic al angajaţilor”: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132269&lang=ro 

Sistemul Informațional automatizat„Registrul electronic al angajaților”este destinat 

pentru a crea o resursă informațională privind persoanele angajate în sectorul 

bugetar la prima etapă și din sectorul real la a doua etapă. 

Ținând cont de faptul că potrivit prevederilor hotărârii prenotate, precum și 

solicitării Ministerului Finanțelor nr.29/2212 din 28.07.2022 „Cu privire la 

implementarea SIA „Registrului electronic al angajaților”, utilizarea  Sistemului 

Informațional automatizat„Registrul electronic al angajaților”, este obligatorie 

începâd cu 1 iulie 2022 pentru toate autoritățile/instituțiile bugetare finanțate 

integral din bugetul de stat, este necesar de menționat, că atât Ministerul Sănătății 

cât și instituțiile bugetare din subordine sunt în proces de completare și actualizare a 

datelor din cadrul sistemului. 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132269&lang=ro
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