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Raportul include scopul şi 5 obiective de cercetare, rezultatele obţinute, rezumatul şi 8 

concluzii. Raportul este expus pe 16 pagini tehno-redactate, 2 tabele, 5 figuri, 2 boxe şi o 

schemă-organigramă a Serviciului. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 28 lucrări 

ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 3 rapoarte naţionale, 2 ghiduri, 13 articole în reviste recenzate 

(categoria B), şi 10 articole în alte reviste. Rezultatele obţinute au fost raportate în cadrul a 2 

conferinţe naţionale (cu participare internaţională), în cadrul celui de al IV-lea Congres al 

medicilor de familie din Republica Moldova (organizat cu participare internaţională) şi în cadrul 

şedinţei Colegiului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova. 

Cuvinte-cheie: sănătate publică, management instituţional, volumul şi structura 

activităţilor, potenţialul uman, baza tehnico-materială, flux informaţional în sănătatea publică, 

eficienţa formelor de organizare. 

Domeniul de studiu: management în sănătatea publică. 

Scopul cercetării: argumentarea optimizării managementului de supraveghere a sănătăţii 

publice în condiţiile de asociere comunitară a ţării. 

Prin realizarea proiectului a fost argumentată ipoteza necesităţii de ajustare a 

managementului instituţional şi structurii organizatorice a Serviciului de supraveghere de stat a 

sănătăţii publice la noile condiţii economice de dezvoltare a ţării. Deoarece, în condiţii bugetare 

limitate, forma de dezvoltare extensivă a serviciului de supraveghere a sănătăţii publice vine în 

contradicţie cu cerinţele de dezvoltare eficientă şi principii economice noi de funcţionare 

instituţională. 

Au fost scoase în lumină problemele şi impedimentele de asigurare a populaţiei cu servicii 

calitative de sănătate publică. În premieră pentru ţară a fost realizat un studiu complex de 

evaluare a fezabilităţii de asigurare a supravegherii sănătăţii publice în noile condiţii economice, 

cu identificarea şi cuantificarea problemelor şi căilor de soluţionare. 

Astfel, în premieră (în spaţiul post-sovietic) a fost implementată metodologia recomandată 

de experţii OMS, pentru evaluarea necesităţii obiective în personal medical, cu ajustare la 

condiţiile Republicii Moldova, având ca scop realizarea celor 10 sarcini operaţionale de bază ale 

sănătăţii publice. De asemenea, prin aplicarea metodei de expertiză şi a procedeului de 

„bainstorming” au fost identificate şi cuantificate priorităţile de planificare a serviciilor de 



sănătate publică şi a necesităţii în personal medical, prin prisma domeniilor funcţionale şi etapele 

de organizare instituţională a Serviciului.  

Aplicarea metodologiei de evaluare a necesităţii obiective în personal medical, a permis a 

fi estimat numărul optimal de personal medial (medici si asistenţi) pentru realizarea serviciilor de 

sănătate publică la etapa actuală şi pe termen mediu, fiind egal cu 3,77 unităţi la 10 mii 

populaţie. De asemenea, a fost argumentată repartizarea acestui număr de personal medical, la 

etapele de organizare a Serviciului (nivel naţional, regional şi teritoriu administrativ), şi prin 

prisma domeniilor funcţionale: pentru supravegherea sănătăţii publice şi inspecţia sanitară. 

Implementarea rezultatelor obţinute, bazate pe dovezi, a contribuit la optimizarea 

organizării instituţionale a Serviciului prin fortificarea capacităţilor acestuia la nivel regional, şi 

reducerea cheltuielilor ineficiente de funcţionare şi dispersare a mijloacelor materiale limitate, la 

cele 36 de instituţii (CSP) teritoriale. 

Rezultatele cercetărilor au stat la baza argumentării Conceptului de reorganizare a 

Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice (aprobat ulterior prin HG nr.1090/2017 şi 

respectivele directive ale Ministerului Sănătăţii), care prevede organizarea Agenţiei Naţionale de 

Sănătate Publică (cu direcţii pe domenii, inclusiv Direcţia Cercetare, Dezvoltare şi Inovare) şi 10 

Centre Regionale de Sănătate Publică cu arii (raioane administrative) subordonate. 

Astfel, rezultatele obţinute au permis a argumenta căile de dezvoltare a managementului 

instituţional, optimizare funcţională şi organizatorica a Serviciului la etapa de asociere 

comunitară a ţării. 


