
 

Raportul privind implementarea  

planului sectorial de acțiuni anticorupţie în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală  
pentru anul 2021 în IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 

 
 
 
 
I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şi deficienţe 
 Activitatea IMSP Dispensarul Republican de Narcologie în domeniul integrității și anticorupției a fost orientată spre 
îmbunătățirea accesului populației Republicii Moldova la servicii medicale de specialitate, a calității serviciilor de calitate și eficiența 
utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, prin asigurarea unui proces 
decizional, transparent, receptiv, riguros, incluziv și participativ în cadrul entității. A fost îmbunătățit cadrul instituțional ce 
reglementează procesul de contractare a prestatorilor de servicii farmaceutice prin dezvoltarea unor activități eficiente, responsabile, 
transparente, integre și rezistente la riscurile de corupție, precum și prin creșterea prin gradul de informare a populației despre 
drepturile și obligațiile beneficiarilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. 
 În IMSP Dispensarul Republican de Narcologie se cultivă și se consolidează în continuare climatul de integritate instituțională 
prin educarea intoleranței angajaților față de incidentele de integritate, fortificarea mecanismului de control și/sau control/sancționare 
care nu denunță manifestările de corupție sau influențele necorespunzătoare la care sînt supuși. În instituție au fost petrecute 4 instruiri 
a angajaților privind integritatea instituțională, managementul riscurilor de corupție, regimuri de incompatibilități și restricții, 
declararea intereselor personale și a cadourilor prin implementarea mecanismelor de declarare a cadourilor, conflictelor de interese, 
influențelor necorespunzătoare, avertizărilor de integritate. În instituție au fost desemnate persoane responsabile de gestionare a 
mecanismelor de asigurare a integrității instituționale. La angajarea personalului medical se monitorizează respectarea măsurilor de 
asigurare și promovare în funcție pe baza demerit și integritate profesională. 
 

 

 

 

 

 



II. Progresul în implementarea planului sectorial/local de acţiuni în perioada de raportare 

 

Prioritatea I: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul 

sănătății 
Acțiunea 1.1 Asigurarea accesului la informație și transparența în procesul decizional din cadrul autorităților și instituțiilor din sistemul sănătății  
Termenul de realizare: Permanent, raportarea anuală  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres:  

1.1.1 Asigurarea accesului la informație 
Termenul de realizare: Permanent, cu raportarea anuală  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres:  

Descrierea 

măsurilor 
întreprinse de 

către IMSP 

Dispensarul 

Republican de 

Narcologie:  

Realizarea indicatorilor de progres  

Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 

1
. 

În entitate, în 
subdiviziunile 
subordonate au 
fost amenajate 
spații necesare 
accesibil 
solicitanților 
pentru 
documentare, 
au fost instruiți 
persoane 
responsabile 
pentru 
efectuarea 

Spațiu amenajat pentru documentare, 
accesibil solicitanților, în incinta 
instituției; 
Funcționari şi persoaneresponsabile 
pentru efectuarea procedurilor de 
furnizare a informațiilor oficiale 
numiți și instruiți  

Publicarea pe pagina web oficială a 
informației ce conține descrierea: 
a) structurii instituției şi adresa 
acesteia;( http://imspdrn.md/organi
grama/, 
http://imspdrn.md/regulamentul-
imspdrn/ ) 
b) funcțiilor, direcțiilor şi formelor 
de activitate ale 
instituției;( http://imspdrn.md/despr
e-drn/ ) 
c) subdiviziunilor și a 
competențelor acestora, 
programului de lucru al acestora, 

Publicarea pe pagina-web oficială 
a rapoartelor de activitate, 
inclusiv despre domeniile în care 
poate furniza informații; 
(http://imspdrn.md/rapoarte-de-
activitate/ ) 
 

Publicarea pe pagina-web 
oficială a procedurilor şi 
mărimii plăților pentru 
furnizarea informațiilor 
oficiale pentru care pot fi 
percepute plăți, în 
conformitate cu legislația 
(http://imspdrn.md/servic
ii-medicale-acordate-
populatiei-contra-plata/ ) 

http://imspdrn.md/organigrama/
http://imspdrn.md/organigrama/
http://imspdrn.md/regulamentul-imspdrn/
http://imspdrn.md/regulamentul-imspdrn/
http://imspdrn.md/despre-drn/
http://imspdrn.md/despre-drn/
http://imspdrn.md/rapoarte-de-activitate/
http://imspdrn.md/rapoarte-de-activitate/
http://imspdrn.md/servicii-medicale-acordate-populatiei-contra-plata/
http://imspdrn.md/servicii-medicale-acordate-populatiei-contra-plata/
http://imspdrn.md/servicii-medicale-acordate-populatiei-contra-plata/


procedurilor de 
furnizare a 
informațiilor 
oficiale. Pe 
pagina Web 
oficială a 
instituției au 
fost plasate 
următoarele 
informații: 
structura 
instituției, 
funcțiile, 
direcțiile și 
formele de 
activitate, 
programul de 
lucru și 
competențele 
subdiviziunilor
, zilele și orele 
de audiență a 
conducătorilor. 
A fost publicat 
raportul de 
activitate, 
inclusiv 
domeniile care 
pot furniza 
informațiile. A 
fost publicată 
mărimea 
plăților pentru 
furnizarea 
informațiilor 

cu indicarea zilelor şi orelor de 
audiență a funcționarilor şi 
persoanelor responsabile de 
furnizarea informațiilor, 
documentelor oficiale;deciziile 
finale asupra principalelor 
probleme 
examinate.( http://imspdrn.md/secti
a-1/,http://imspdrn.md/sectia-2/, , 
http://imspdrn.md/sectia-3/,  
http://imspdrn.md/sectia-4/, 
http://imspdrn.md/dispensar/, 
http://imspdrn.md/centrul-de-
reabilitare/,http://imspdrn.md/sectia
-de-examinare-medicala-pentru-
stabilirea-starii-de-ebrietate-si-
naturii-ei/.  ) 

http://imspdrn.md/sectia-1/,http:/imspdrn.md/sectia-2/
http://imspdrn.md/sectia-1/,http:/imspdrn.md/sectia-2/
http://imspdrn.md/sectia-3/
http://imspdrn.md/sectia-4/
http://imspdrn.md/dispensar/
http://imspdrn.md/centrul-de-reabilitare/
http://imspdrn.md/centrul-de-reabilitare/


oficiale, pentru 
care pot fi 
percepute plăți,  
în conformitate 
cu legislația. 

1.1.2 Asigurarea transparenței în procesul decisional 
Termenul de realizare: Permanent cu raportare anuala în trimestrul I 
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres: 

1
. 

În entitate au 
fost convocate 
4 întruniri 
publice unde 
au fost 
discutate 2 
proiecte de 
Hotărîri de 
Guvern și 5 
proiecte a 
ordinelor 
Ministerului 
Sănătății. A 
fost efectuată 
sinteza 
obiecțiilor și 
propunerilor 
autorităților 
publice și 
reprezentanțilo
r societății 
civile la 2 
proiecte de 
Hotărtîri de 
Guvern. 

Indicatori calitativi și cantitativi în 
raportul anual prin transparența în 
procesul decizional 
(http://imspdrn.md/rapoarte-de-
activitate/ ) 

   

http://imspdrn.md/rapoarte-de-activitate/
http://imspdrn.md/rapoarte-de-activitate/


1.2.8 Creșterea transparenței cu privire la gestionarea finanțelor din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și la activitatea 
economică instituțională 
Termenul de realizare:  Permanent, cu verificarea anuală 

Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 

Indicator de progres:  

1
. 

Date privind 
activitatea 
economică a 
instituției, 
sursele de 
finanțare, 
serviciile 
acoperite de 
CNAM și 
necesitatea 
neacoperită 
financiar a 
serviciilor 
solicitate 
incluse în 
Raportul anula 
în gestionarea 
patrimoniului 
public al 
instituției 

Plasarea pe pagina WEB a IMSP 
(http://imspdrn.md/rapoarte-de-
activitate/ ) 

   

1.2.9 Gestionare transparentă și responsabilă a patrimoniului public 
Termenul de realizare:  Permanent, cu raportarea anuală în trimestrul I  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
 
Indicator de progres:  

1
. 

A fost 
elaborată și 
aprobată 
structura 

Raportul anual de performanță 
operaționalăpublicat pe pagina-web 
oficială. 
Declarația privind buna guvernare, 

Raport privind organizarea și 
funcționarea sistemului de 
management financiar și control 
prezentat Ministerului Finanțelor  

Plan anual de achiziții publice, 
publicat pe pagina web oficială a 
instituții.( http://imspdrn.md/wp-
content/uploads/2021/04/155.pdf 

Programul anual al 
activității de audit 
aprobat 
(http://imspdrn.md/wp-

http://imspdrn.md/rapoarte-de-activitate/
http://imspdrn.md/rapoarte-de-activitate/
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2021/04/155.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2021/04/155.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Plan-anual-al-activit%C4%83%C8%9Bii-de-audit.pdf


raportului 
anual de 
performanță 
operațională și 
prezentat 
Ministerului 
Sănătății. A 
fost elaborat și 
aprobat 
programul 
anual al 
activităților de 
audit. 
Ministerului 
Finanțelor a 
fost prezentat 
raportul 
privind 
organizarea și 
funcționarea 
sistemului 
managementul
ui financiar și 
control. A fost 
aprobat planul 
anual de 
achiziții 
publice al 
instituției, de 
asemenea în 
raportul anual 
al achizițiilor 
realizate au 
fost analizate 
lacunele și 

publicată pe pagina web oficială a 
instituției (http://imspdrn.md/wp-
content/uploads/2022/03/Raportul-
Anual-privind-Controlul-Intern-
Managerial-2022-1.pdf , 
http://imspdrn.md/wp-
content/uploads/2022/02/Declara%C8
%9Bia-de-r%C4%83spundere-
managerial%C4%83-2021.pdf ) 
 
 

) 
Raport anual al achizițiilor 
realizate, cu analiza lacunelor și 
problemelor identificate în 
procedura de procurare a 
bunurilor în patrimoniul 
instituției publice  
(http://imspdrn.md/wp-
content/uploads/2022/01/Monitor
izarea-contractelor-anul-
2021.pdf ) 

content/uploads/2022/03/
Plan-anual-al-
activit%C4%83%C8%9B
ii-de-audit.pdf ) 

http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Raportul-Anual-privind-Controlul-Intern-Managerial-2022-1.pdf
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problemele 
identificate în 
procedura de 
procurare a 
bunurilor în 
patrimoniul 
instituției. 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea 
climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății 
3.1 Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate în sănătate 

3.1.1 Asigurarea angajării şi promovării agenților publici pe bază de merit şi de integritate profesională 
Termenul de realizare:  Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres:  

1
. 

Pe parcursul 
anului 2021 au 
fost publicate 
pe pagina Web 
a instituției 8 
anunțuri 
privind 
angajarea 
lucrătorilor 
medicali. 
Cazierii de 
integritate nu 
au fost 
solicitate, 
datorită că 
funcțiile 
angajate nu 
solicită 
aceasta. Au 

Număr de agenți publici angajați prin 
concurs sau prin transfer de la alte 
instituții publice  

Număr de caziere de integritate 
solicitate de instituțiile publice la 
angajare (instituții ce cad sub 
incidența Legii integrității 
nr.82/2017)  

Număr de contestații depuse 
împotriva rezultatelor 
concursurilor organizate  

 



fost angajate ca 
lucrători 
medicali 18 
persoane. N-au 
fost înaintate 
contestații în 
urma 
rezultatelor 
concursurilor 
petrecute. 

3.1.2 Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii 
Termenul de realizare:  Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres: 

1
. 

În entitate 
cazuri de 
incompatibilita
te și restricții în 
ierarhie n-au 
fost depistate.  

Decizii interne adoptate    

3.1.3 Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului 
Termenul de realizare:  Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres: 

1
. 

Conflicte de 
interese în 
IMSP DRN n-
au fost 
depistate. 

Decizii interne adoptate    

3.1.4 Asigurarea respectării regimului cadourilor 
Termenul de realizare:  Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres:  



1
. 

În cadrul 
entității au fost 
create comisii 
de evidență a 
cadourilor, 120 
de colaboratori 
au fost instruiți 
asupra 
regimului 
cadourilor, în 
rîndul 
pacienților au 
fost diseminate 
materiale 
informaționale 
și petrecute 
instruiri. În 
instituție n-au 
fost predate 
cadouri 
comisiilor de 
evidență și 
evaluare a 
cadourilor. 
Cadouri 
inadmisibile nu 
au fost 
înregistrate. A  
fost creat 
registru de 
evidență a 
cadourilor. 

Comisii de evidență a cadourilor 
create/atribuția de evidență a 
cadourilor acordată comitetelor de 
etică. 
Registre de evidență a cadourilor 
publicate pe paginile web oficiale ale 
instituțiilor publice  

Număr de instruiri privind regimul 
cadourilor. 
Materiale informaționale 
diseminate în rîndul pacienților   

Număr de cadouri predate 
comisiilor de evidență și evaluare 
a cadourilor în cadrul instituțiilor 
publice. 
Număr de cadouri inadmisibile, 
transmise agenției anticorupție şi 
număr de dosare penale şi 
contravenționale instrumentate   

Număr şi sumă a 
cadourilor răscumpărate 
în cadrul instituțiilor 
publice  

3.1.5 Asigurarea neadmiterii, denunțării şi tratării influențelor necorespunzătoare 
Termenul de realizare:  Permanent, cu raportarea anuală în trimestrul I  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 



Indicator de progres: 

1
. 

În instituție 
cazuri de 
influență 
necorespunzăto
are n-au fost 
depistate. 

Decizii interne adoptate    

3.1.6 Asigurarea neadmiterii și denunțării manifestărilor de corupție; protecție avertizorilor de integritate 
Termenul de realizare:  Permanent, cu raportarea anuală în trimestru I 
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres: 

1
. 

În entitate n-au 
fost înregistrate 
manifestări de 
corupție. 

Decizii interne adoptate    

3.1.7  Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate 
Termenul de realizare:  Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres:  

1
. 

Sesizări cu 
privire la 
incidentele de 
integritate ce 
constituie 
infracțiuni și 
contravenții la 
autoritățile de 
corupție n-au 
fost depuse din 
lipsa acestora.  

Număr de sancțiuni disciplinare 
aplicate în cadrul instituțiilor publice 
în legătură cu incidentele de 
integritate admise de agenții publici  

Număr de sesizări depuse de către 
conducătorii instituțiilor publice la 
autoritățile anticorupție cu privire 
la incidentele de integritate ce 
constituie infracțiuni şi contravenții  

Număr de suspendări din funcții 
ale agenților publici inculpați 
pentru infracțiuni de corupție sau 
conexe corupției  

 

3.1.8 Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupție 
Termenul de realizare:  Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I  



Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres:  

1
. 

În instituție a 
fost aprobat 
Registrul 
riscurilor care 
include 
riscurile de 
corupție în 
entitate. 
Registrul se 
completează cu 
riscurile de 
corupție după 
incidentele de 
integritate din 
cadrul 
instituțiilor 
publice. Anual 
pe pagina Web 
a instituției se  
publică 
raportul 
privind 
implementarea 
măsurilor de 
tratare a 
riscurilor.  

Registre ale riscurilor care include 
riscurile de corupție elaborate de către 
instituțiile publice  

Registrul de evidență a riscurilor 
completat cu riscurile de corupție 
după incidentele de integritate din 
cadrul instituțiilor publice 
(http://imspdrn.md/wp-
content/uploads/2022/03/Registrul-
riscurilor-de-fraud%C4%83-
%C8%99i-corup%C8%9Bie-
2021.pdf ) 

Raport privind implementarea 
măsurilor de tratare a riscurilor 
elaborat anual 
(http://imspdrn.md/wp-
content/uploads/2022/03/Strategi
a-de-management-a-
riscurilor.pdf,) 

 

3.2.2 Crearea de instrumente pentru exercitarea onestă şi corectă a funcţiei publice, inclusiv prevenirea conflictului de interese și asigurarea 
integrității lucrătorilor medicali 
Termenul de realizare: Trimestrul I 
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres:  

1 Toți Declarații de neafiliere și de Număr de lucrători medicali care Număr de instruiri organizate  

http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Registrul-riscurilor-de-fraud%C4%83-%C8%99i-corup%C8%9Bie-2021.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Registrul-riscurilor-de-fraud%C4%83-%C8%99i-corup%C8%9Bie-2021.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Registrul-riscurilor-de-fraud%C4%83-%C8%99i-corup%C8%9Bie-2021.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Registrul-riscurilor-de-fraud%C4%83-%C8%99i-corup%C8%9Bie-2021.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Registrul-riscurilor-de-fraud%C4%83-%C8%99i-corup%C8%9Bie-2021.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Strategia-de-management-a-riscurilor.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Strategia-de-management-a-riscurilor.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Strategia-de-management-a-riscurilor.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Strategia-de-management-a-riscurilor.pdf


. colaboratorii 
instituției au 
depus 
declarații de 
neafiliere și de 
lipsă/prezența 
conflictului de 
interese 
(inclusiv lipsa 
sau prezența 
unor afelieri la 
instituții ce 
prestează 
servicii de 
diagnostic, 
firme 
farmaceutice 
etc.). În 
entitate sînt 3 
lucrători 
medicali care 
respectă 
regimul juridic 
al declarării 
averilor și 
intereselor 
personale. Au 
fost organizate 
2 instruiri 
pentru 
specialiștii în 
domeniul 
declarării 
averilor și 
intereselor 

lipsă/prezența conflictului de interese 
semnate de către toți angajații 
instituțiilor medicale (inclusiv lipsa 
sau prezența unor afilieri la instituții 
ce prestează servicii de diagnostic, 
firme farmaceutice etc.) aplicate anual 
către managementul instituției  

respectă regimul juridic al 
declarării averilor şi intereselor 
personale  

pentru specialiștii în domeniul 
declarării averilor şi intereselor 
personale  



personale. 

3.2.4 Dezvoltarea unor măsuri de prevenire a conflictului de interese dintre medici și firme farmaceutice 
Termenul de realizare: Trimestrul I  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres: 

1
. 

Instituția pe 
parcursul 
anului 2020 n-
a fost 
sponsocrizată 
de către 
nimeni. 

Informația pe pagina Web    

Prioritatea IV: Dezvoltarea unui dialog mai activ cu populația cu privire la declararea actului de corupție în sistemul de sănătate 

4.1 Creșterea gradului de informare/cunoștințe a persoanelor asigurate despre drepturile și obligațiile în sistemul asigurării obligatorii de asistență 
medicală  

4.1.1 Dezvoltarea continuă a acțiunilor de informare a populației 
Termenul de realizare:  Permanent, cu raportare anuală  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres:  

1
. 

În instituție au 
fost petrecute 
16 acțiuni de 
informare a 
populației 
despre 
drepturile și 
obligațiunile 
beneficiarilor, 
sistemului 
asigurării 
obligatorii de 
asistență 
medicală, 

Număr de acțiuni de informare a 
populației despre drepturile şi 
obligațiunile beneficiarilor sistemului 
asigurării obligatorii de asistență 
medicală, inclusiv despre 
inadmisibilitatea oferirii de „cadouri” 
și „mulțumiri”  

Număr de acțiuni de informare a 
beneficiarilor, inclusiv cu privire la 
modalitatea de a-și manifesta 
nemulțămirea, de a raporta acte de 
corupție cum ar fi: condiționarea 
actului medical, plățile informale 
solicitate  

Grila de salarizare a angajaților 
din sistemul sănătății plasată pe 
pagina web oficială 
(http://imspdrn.md/statistici/ ) 

 

http://imspdrn.md/statistici/


inclusiv despre 
inadmisibilitate
a oferirii 
de ”cadouri” 
și ”mulțumiri”. 
De asemenea 
au fost 
petrecute 19 
acțiuni de 
informare a 
beneficiarilor, 
inclusiv la 
modalitatea de 
își manifesta 
nemulțumirea, 
de a raporta 
acte de 
corupție cum 
ar fi: 
condiționarea 
actului 
medical, plățile 
informale 
solicitate. Pe 
pagina Web  a 
instituției a fost 
plasată grila de 
salarizare a 
salariaților din 
entitate. 

4.1.2 Monitorizarea permanentă a feedback-ului de la populație cu privire la actele de corupție în sistemul sănătății 
Termenul de realizare:  Trimestrul I  
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Indicator de progres:  



1
. 

Pe parcursul 
anului 2021 în 
instituție au 
fost înregistrate 
15 reclamații 
neargumentate. 
Anual, se 
prezintă un 
raport privind 
examinarea  
plângerilor și 
reclamațiilor la 
Consiliul 
Medical. 

Număr de reclamații colectate 
trimestrial per instituție publică 
(soluționate/ nesoluționate)  

Raport anual privind examinarea și 
soluționarea plîngerilor și 
reclamațiilor per instituție  

  

4.2.2 Analiza constructivă a evaluării primite din partea pacienților, pentru sancționarea, cât și pentru motivarea personalului 
Termenul de realizare:  Permanent, cu raportare anuală în trimestrul I 
Instituția responsabilă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 

Indicator de progres:  

1

. 

Evaluarea 
satisfacției a 
pacienților în 
IMSP DRN  

Raportul publicat pe pagina web a 
instituției 
(http://imspdrn.md/rapoarte-de-
activitate/ ) conform 
(http://imspdrn.md/wp-
content/uploads/2022/03/Procedura-
opera%C8%9Bional%C4%83-
%E2%80%9EEvaluarea-
satisfac%C8%9Biei-
pacien%C8%9Bilor%E2%80%9D.pdf
 ) 

   

 

III. Riscuri aferente implementării acţiunilor scadente la sfîrșitul semestrului/anului 
Riscul 1 – finanțarea neconformă pentru reparațiile secțiilor în scopul îmbunătățirii condițiilor de cazare a bolnavilor. 
Riscul 2 – micșorarea calității acordării asistenței medicale acordate pacienților de profil narcologic din lipsa personalului calificat în 

http://imspdrn.md/rapoarte-de-activitate/
http://imspdrn.md/rapoarte-de-activitate/
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Procedura-opera%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9EEvaluarea-satisfac%C8%9Biei-pacien%C8%9Bilor%E2%80%9D.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Procedura-opera%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9EEvaluarea-satisfac%C8%9Biei-pacien%C8%9Bilor%E2%80%9D.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Procedura-opera%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9EEvaluarea-satisfac%C8%9Biei-pacien%C8%9Bilor%E2%80%9D.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Procedura-opera%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9EEvaluarea-satisfac%C8%9Biei-pacien%C8%9Bilor%E2%80%9D.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Procedura-opera%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9EEvaluarea-satisfac%C8%9Biei-pacien%C8%9Bilor%E2%80%9D.pdf
http://imspdrn.md/wp-content/uploads/2022/03/Procedura-opera%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9EEvaluarea-satisfac%C8%9Biei-pacien%C8%9Bilor%E2%80%9D.pdf


anumite domenii (fluxul de cadre spre Europa). 
Riscul 3 – lipsa personalului medical mediu. 
Riscul 4 – dislocarea instituției în 3 sectoare a municipiului, ce îngreunează managementul acesteia. 
Riscul 5 – arendarea a 2 etaje de la Dispensarul Ftiziopulmonologic Municipal pe care IMSP Dispensarul Republican de Narcologie o 
achită din sursele acumulate de la prestări contra plată.  
 


