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Anexă 

Informația privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărîrii Curții de Conturi nr.5 din 17.02.2022  

“pentru aprobarea Raportului auditului conformității asupra realizării măsurilor de motivare și susținere 

financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19 și a măsurilor de 

supraveghere și monitorizare a persoanelor aflate în carantină” 

Nr. 

d/o  

Entitat

ea/pers

oana 

respon

sabilă 

Conținutul cerinței/recomandării Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii/concluzii  

 MS 2.5. pentru luare de atitudine și 

asigurarea implementării 

recomandărilor expuse în Raportul 

de audit. 

Ministerul Sănătății a examinat Hotărîrea 

Curții de Conturi nr. 5 din 17.02.2022 și vă 

prezintă informația despre măsurile 

întreprinse în vederea executării cerințelor 

și recomandărilor indicate în hotărîrea 

menționată. 

 

 MS 1.1. Să asigure informarea 

instituțiilor medico-sanitare publice 

spitalicești destinate internării 

pacienților cu COVID-19 referitor 

la rezultatele prezentului Raport de 

audit, cu înaintarea cerințelor 

privind documentarea conformă a 

întregului proces de motivare a 

personalului implicat în realizarea 

indicatorului de performantă 

profesională „Acordarea asistenței 

medicale pacienților cu COVID-

19” (pct. 4.1.1., pct. 4.1.2., pct. 

În vederea executării cerințelor și 

recomandărilor indicate la pct.1.1, 

Ministerul Sănătății a elaborat și transmis 

tuturor prestatorilor de servicii medicale 

publici circulara cu nr.16/1778 din 

18.05.2022 prin care se solicita ca 

conducătorii instituțiilor medico-sanitare 

publice: 

 - să ia act de Hotărîrea Curții de 

Conturi nr.5 din 17 februarie 2022 “Pentru 

aprobarea Raportului auditului 

Realizat 
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4.1.3.). conformității asupra realizării măsurilor de 

motivare și susținere financiară a 

personalului implicat în prevenirea, 

depistarea și tratamentul infecției COVID-

19 și a măsurilor de supraveghere și 

monitorizare a persoanelor aflate în 

carantină”; 

 - să asigure intensificarea acțiunilor 

de control intern în vederea respectării 

reglementărilor privind: 

 a) emiterea și ajustarea ordinelor de 

desemnare a persoanelor antrenate în 

tratamentul pacienților infectați cu 

COVID-19 (pct. 4.1.1.); 

 b) evaluarea conformă a personalului 

implicat în realizarea indicatorului de 

performanță profesională “Acordarea 

asistenței medicale pacienților cu COVID-

19” (pct. 4.1.2.); 

 c) examinarea proceselor-verbale ale 

comisiei de evaluare și validare a 

indicatorilor de performanță, cu emiterea 

ordinelor conducătorilor de 

stabilire/acordare a suplimentului la salariu 

(pct. 4.1.3.); 

 d) stabilirea suplimentelor la salariul 

angajaților antrenați în acordarea asistenței 



3 
 

medicale persoanelor cu COVID-19, în 

conformitate cu reglementările existente în 

acest sens (pct. 4.1.4). 

 - să ia atitudine corespunzătoare 

recomandărilor auditului indicate în 

Raportul de audit; 

 - să asigure respectarea legislației în 

vigoare cu neadmiterea pe viitor a 

iregularităților constatate. 

 MS 1.2. Să solicite IMSP intensificarea 

monitorizării stării de sănătate a 

persoanelor aflate în 

carantină/autoizolare (pct. 4.3.3.). 

În perioada de referință, Ministerul 

Sănătății a elaborat și aprobat ediția VII a 

Proptocolului Clinic Național „Infecția cu 

coronavirus de tip nou (COVID-19), 

Ordinul nr.32 din 19.01.22, și Proptocolul  

Clinic standardizat pentru medicii de 

familie „Infecția cu coronavirus de tip nou 

(COVID-19), Ordinul nr.33 din 19.01.22. 

Protocolul stabilește principii clare de 

monitorizare a  stării de sănătate a 

persoanelor aflate în carantină/autoizolare 

cu forme ușoare și moderate COVID-19, 

pune accent pe importanța intensificării 

acestor măsuri. 

Concomitent prin Ordinul nr.33 din 

19.01.22, Ministerul Sănătății a repartizat 

instituțiilor de asistență medicală primară 

3000 pulsoximetre  pentru îmbunătățirea 

monitorizării stării de sănătate a 

persoanelor aflate în carantină/autoizolare, 

Realizat 

 

 



4 
 

cu forme ușoare și moderate de COVID. 

De asemenea, prin circularele nr.08/1159 

din 28.03.22 și nr.05/173 din 21.07.22, 

instituțiile medico-sanitare au fost 

atenționate asupra necesității de a 

întreprinde măsuri în vederea excluderii 

răspândirii infecției cu COVID-19, de 

impulsionare a testării persoanelor aflate în 

carantină/autoizolare, fiind repartizate teste 

suficiente în acest scop, atât rapide cât și 

PCR, să încurajeze vaccinarea pentru a 

exclude riscul de îmbolnăvire și a formelor 

grave COVID. 

 

 

 


