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Sumar executiv

Instabilitatea economică şi politică din regiunea Transnistreană, nereuşita liderilor politici de 
a remedia conflictul dintre cele două maluri a Nistrului, precum şi izolarea acestei regiuni de 
partea moldovenească au afectat negativ situaţia demografică şi starea sănătăţii populaţiei din 
această regiune.

În domeniul sănătăţii regiunea Transnistreană colaborează mai activ cu Rusia şi mai puţin cu 
Republica  Moldova.  Din  momentul  declarării  independenţei  autoproclamată,  autorităţile 
publice centrale din Republica Moldova nu au mai avut acces la indicatori statistici şi date 
epidemiologice, fapt ce a condus la izolarea şi divizarea sistemelor de sănătate.

Sistemul  de  sănătate  din  Republica  Moldova  în  ultimii  10  ani  a  suferit  schimbări  majore 
datorită politicilor clare şi reformelor realizate.  Structura instituţională şi organizaţională a 
acestui  sistem  a  fost  în  mod  substanţial  modificată  în  conformitate  cu  noile  tendinţe  şi 
standardele  internaţionale,  precum  şi  cu  recomandările  organizaţiilor  donatoare  din 
domeniul sănătăţii.

În pofida faptului, că o colaborare oficială dintre autorităţile administraţiei publice centrale 
ale RM şi regiunii Transnistrene practic nu există, Ministerul sănătăţii al Republicii Moldova 
este  dintre  puţinele  autorităţi  publice  care  menţin  într-o  oarecare  măsură  relaţii  de 
colaborare, în mare parte informale, cu reprezentanţii autorităţilor din domeniul sănătăţii din 
regiunea Transnistreană.

Dacă ar exista un angajament politic şi în contextul reformelor deja efectuate în Republica 
Moldova  nu  există  obstacole  de  modernizare  a  sistemului  de  sănătate  în  regiunea 
Transnistreană,  precum  şi  integrare  ulterioară  a  lui  în  cadrul  sistemului  de  sănătate  al 
Republicii Moldova.

Obiectivul studiului

Obiectivul principal al studiului este de a evalua situaţia existentă în domeniul sănătăţii în 
regiunea Transnistreană, de a efectua o analiză comparativă dintre sistemul de sănătate din 
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Transnistria  şi  acel  al  Republicii  Moldova,  precum şi  de a propune/recomanda măsuri  de 
apropiere a sistemelor de pe ambele maluri ale Nistrului şi aliniere la standardele europene.

Evaluarea a inclus:
• Analiza legislaţiei şi politicilor în vigoare relevante sectorului de sănătate în regiunea 

Transnistreană. 
• Analiza  comparativă  a  sistemelor  de  sănătate  a  Republicii  Moldova  şi  a  regiunii 

Transnistrene.
• Identificarea  provocărilor  şi  celor  mai  importante  obstacole  pentru  modernizarea 

sistemului de sănătate în regiunea Transnistreană.

I. Privire generală asupra sistemului de sănătate din regiunea Transnistreană

Instabilitatea economică şi politică a Transnistriei,  nereuşita liderilor politici de a remedia 
conflictul dintre cele două maluri ale Nistrului, precum şi izolarea continuă a acestei regiuni 
de  partea  moldovenească  au  afectat  semnificativ  situaţia  demografică  şi  starea  sănătăţii 
populaţiei din această regiune. Veniturile populaţiei din partea din stînga Nistrului au fost 
afectate în mod considerabil şi au coborît la un nivel foarte modest, fapt care a determinat 
mai mulţi locuitori să caute de lucru peste hotarele regiunii.  Situaţia economică precară a 
determinat la rîndul său o tendinţă evidentă de înrăutăţire a condiţiilor de muncă, de creştere 
a ratei şomajului şi de deteriorare a mediului.

Regiunea  a  fost  de  cele  mai  dese  ori  omisă  din  agendele  majorităţii  organizaţiilor 
internaţionale cu componente de sănătate. Acest fapt a determinat un nivel nesemnificativ de 
investiţii  în  domeniul  sănătăţii  şi  ca  consecinţă  o  deteriorare  considerabilă  a  situaţiei 
epidemiologice din regiune.

Colaborarea în domeniul sănătăţii a regiunii Transnistrene este practic limitată la colaborarea 
cu Federaţia Rusă, iar cea cu Republica Moldova nu are sprijin politic şi din aceste motive 
suferă de inconsistenţă. Din momentul conflictului armat, autorităţile publice centrale din 
Republica Moldova nu au mai avut acces la indicatori statistici şi date epidemiologice, fapt ce 
a condus la izolarea, divizarea şi dezvoltarea separată a sistemelor de sănătate.

Structu  ra instituţională şi de personal  

În  regiunea  Transnistreană  sistemul  de  sănătate  şi-a  păstrat  principiile  şi  structura  de 
organizare veche din perioada sovietică, după aşa numitul sistem de organizare  Semashko, 
care în mare măsură poartă un caracter de organizare centralizat, cu orientare preponderentă 
pe sectorul spitalicesc.

La  moment  sistemul  de  sănătate  din  această  regiune  este  reprezentat  prin  următoarea 
structură: 



• La nivel central   -  Ministerul sănătăţii şi protecţiei sociale -  care este responsabil de 
funcţionarea întregului sistem.  

• La nivel raional   - direcţii de sănătate subordonate consiliilor raionale, Spitalului Clinic 
Republican din Tiraspol, spitale şi policlinici raionale. 

• La nivel local   – ambulatorii săteşti, puncte felcer-obstetricale (PFO) şi puncte săteşti de 
ambulanţă (PSA). (Punctele săteşti de ambulanţă acordă servicii medicale la nivel de 
sat,  personalul  medical  fiind  reprezentat  de  felceri,  medici  generalişti  şi  personal 
auxiliar. Fiecare localitate are un asemenea punct). 

Din 2001 numărul instituţiilor spitaliceşti din regiune a scăzut de la 24 la 18 datorită diferitor 
procese  de  reorganizare  care  au  urmărit  în  mod  special  reducerea  cheltuielilor.  Aceiaşi 
tendinţă  este  înregistrată  în  ceea  ce priveşte  numărul  de  paturi  spitaliceşti  per  10,000 de 
populaţie, care a scăzut în perioada de referinţă de la 6.0 la 5.1.

În aceiaşi perioadă, numărul medicilor de diferite specialităţi a rămas stabil, deşi, din cauza 
scăderii numărului general al populaţiei din regiune indicatorii per 10 000 de populaţie au 
crescut (de la 31.7 la 37.4). Din acelaşi motive numărului felcerilor, deşi a scăzut în valoare 
absolută, a crescut în raport cu numărul de populaţie.

O creştere relativă în raport cu numărul populaţiei a fost înregistrată la numărul medicilor 
obstetricienti-ginecologi (de la 4.8 la 5.0 per 10,000 de populaţie) şi a medicilor pediatri (de la 
18.7 la 22.6). În cifre absolute, numărul medicilor obstetricienti-ginecologi şi pediatri în 2006 a 
fost 142 şi 174 respectiv.

Figura 1. Dinamica numărului cadrelor medicale cu studii superioare 
per 1000 de locuitori
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Indicatorii cu privire la asigurarea cu personal medical mediu sunt mai buni în mare parte 
datorită  faptului  că  2  instituţii  medicale  medii  de  specialitate  (din  Tighina  şi  Tiraspol) 
pregătesc  cadre  medicale  la  următoarele  specialităţi:  asistente  medicale,  moaşe,  felceri  şi 
laboranţi. Totuşi, date cantitative privind personalul medical mediu pregătit în instituţiile din 
regiune nu au fost accesibile în momentul efectuării studiului.



Medicina de familie nu are o politică distinctă în structura sistemului de sănătate din regiune, 
deşi medici de familie au început să activeze în mai multe instituţii medicale din regiune din 
luna mai  2007.  Din această  perioadă Ministerul  sănătăţii  şi  protecţiei  sociale a început  să 
implice experţi în domeniu şi a creat în acest scop Direcţia Familie, Femeie şi Copil.  Totuşi 
medicina de familie in regiunea Transnistreană este încă departe de a implementa standarde 
şi  norme  internaţionale,  are  un  caracter  fragmentat  şi  nefondat.  Deşi  date  cu  privire  la 
numărul total a medicilor de familie din regiune nu au putut fi găsite, în baza unor cercetări 
neoficiale  a  fost  stabilit  că  medicii  de familie  din  regiune  sunt  absolvenţii  instituţiilor  de 
învăţământ medical de pe malul drept al Nistrului, originari din regiunea Transnistreană, care 
au revenit în regiune după terminarea studiilor. 

Finanţare

Sistemul  de  finanţare  în  domeniul  protecţiei  sănătăţii  este  unul  mixt,  sursele  de  bază 
parvenind din contul:

• fondurilor financiare alocate din bugetul de stat, 
• surselor financiare formate în urma acordării serviciilor contra plată populaţiei, 
• surselor din partea fondului de asigurări sociale obligatorii, precum şi 
• resurselor  materiale  parvenite  sub  formă  de  ajutor  umanitar  (medicamente, 

consumabile şi altele). 

Cheltuielile totale pentru sănătate, calculate în dolari SUA, au constituit circa 7.183.579 $ în 
2002 (2.99% din PIB) şi 22.020.290 $ în 2006 (4.18% din PIB), ceea ce indică o creştere de circa 
4 ori în perioada respectivă. În aceiaşi perioadă a fost înregistrată şi o oarecare creştere a 
surselor financiare din contul serviciilor contra plată. 

Programe

În domeniul protecţiei sănătăţii au fost identificate patru programe care sunt finanţate din 
bugetul central al regiunii Transnistrene: 

• Programul naţional “Imunizarea populaţiei din regiune” (2006-2010), 
• “Oncologia: îmbunătăţirea asistenţei oncologice populaţiei” (2006-2010),
• “Profilaxia infecţiei cu HIV/SIDA şi a maladiilor sexual-transmisibile” (2005-2009)
• “Dinţi sănătoşi copiilor” 

Politici de sănătate

La momentul studiului nu a putut fi identificat vre-un document strategic de politici la nivel 
de  regiune  în  domeniul  sănătăţii.  Unica  iniţiativă  în  domeniul  sănătăţii  care  a  putut  fi 
determinată a fost elaborarea de către Ministerul sănătăţii şi protecţiei sociale a Conceptului 
general  de  protecţie  a  sănătăţii  populaţiei  - singurul  document  public  de  politici  din 



domeniul sănătăţii existent la moment care declară sănătatea mamei şi a copilului o prioritate 
majoră a sistemului de sănătate.

În  cadrul  cercetării  a  fost  constatat  că  în  sistemul  de  sănătate  din  regiune  nu  există 
documente importante de politici (existenţa cărora de mai mult timp a devenit un lucru firesc 
pe malul drept al Nistrului), cum ar fi strategii privind dezvoltarea sistemului de sănătate în 
general, strategii specifice pe diferite domenii (ex. medicină primară, sănătatea reproductivă, 
etc.), documente de planificare bugetară pe termen mediu, etc. 

De  asemenea,  este  necesar  de  menţionat,  că  Ministerul  sănătăţii  şi  protecţiei  sociale  din 
regiune pînă la moment nu are o pagină web unde să publice acte normative şi informaţii 
publice utile pentru pacienţi şi cei care doresc să afle mai multe despre serviciile pe care le 
prestează sistemul de sănătate Transnistrean. Astfel, accesul la informaţii din domeniu este 
unul destul de dificil şi mai multe informaţii care au servit la elaborarea acestui studiu au fost 
obţinute pe căi neoficiale.

Asistenţă externă 

În ultimii ani, odată cu succesul înregistrat de proiectele în domeniul sănătăţii pe malul drept 
al Nistrului, mai mulţi donatori şi organizaţii internaţionale au iniţiat extinderea proiectelor 
de  asistenţă  către  regiunea  Transnistreană  şi  implicarea  organizaţiilor  neguvernamentale 
locale. 

Fiind iniţiate la recomandarea Ministerului sănătăţii al Republicii Moldova aceste proiecte în 
mare parte  suferă  de lipsa unei  coordonări  a  asistenţei  externe  la  nivel  central,  fapt  care 
afectează eficienţa investiţiilor, în special prin dublarea frecventă a activităţilor şi lipsa unei 
evaluări credibile a necesităţilor de investiţii.

Epidemiologie

Cauza principală de creştere continuă a mortalităţii populaţiei din regiunea Transnistreană, la 
fel  ca şi  în Republica Moldova, sunt maladiile cardiovasculare şi  afecţiunile oncologice.  În 
perioada dintre anii 2001 şi 2006 situaţia a fost caracterizată de creşterea mortalităţii per 1,000 
de populaţie de la 12.0 în 2001 la 15.4 în 2006, sau cu 28.3%. Printre factorii agravanţi care 
contribuie la această situaţie este şi distanţa relativ mare (90 km) dintre capitala regiunii şi 
Chişinău,  fapt  care  limitează  accesul  fizic  al  cetăţenilor  din  stînga  Nistrului  la  servicii 
medicale de nivel terţiar.



Figura 2. Indicii mortalităţii per 1 000 populaţie
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Demografie 

În perioada de referinţă au fost constatate unele schimbări pozitive în situaţia demografică a 
regiunii,  care  au fost  într-o  oarecare măsură determinate  de politica  oficială  cu  privire  la 
sănătatea mamei şi copilului şi îmbunătăţirea asistenţei medicale mamei şi copilului. Astfel, 
după o lungă perioadă caracterizată preponderent cu indici negativi,  pentru prima dată în 
2006 a fost înregistrată o creştere a numărului de naşteri şi scăderea numărului de decese. 
Păstrarea acestei tendinţe şi valoarea indicatorilor pentru anii următori din păcate nu a putut 
fi determinată. Totuşi, schimbările înregistrate în demografia regiunii nu au fost de natură să 
permită afirmaţia că în regiune se observă o restabilire semnificativă de ordin demografic. 
Scăderea naturală a populaţiei din regiune rămîne a fi un factor determinant de depopulare, 
păstrînd un caracter  persistent şi  stabil.  Indicii  mortalităţii  infantile rămîn a fi  înalţi,  deşi 
manifestă o tendinţă de descreştere sistematică de la 18.0% în 2002 la 11.5‰ în 20061.

Figura 3. Dinamica mortalităţii infantile
 2002 – 2006 
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Cauzele  cele  mai  frecvente  ale  mortalităţii  infantile  rămîn  a  fi  condiţiile  determinate  de 
perioada perinatală, anomaliile congenitale, accidentele şi traumele.
1 Raportul UNICEF: Assessment of the situation of children and women in Transnistria



HIV/SIDA şi Tuberculoza 

Combaterea HIV/SIDA şi a tuberculozei în regiunea Transnistreană prin utilizarea modelelor 
acceptate  de  către  Ministerului  sănătăţii  al  Republicii  Moldova  în  baza  standardelor 
internaţionale se confruntă cu bariere şi dezavantaje substanţiale care se manifestă în mod 
special  prin  accesul  limitat  la  tratament,  la  spitalizarea  pacienţilor  din  regiunea 
Transnistreană şi la prestarea serviciilor de ambulator la Chişinău2.

Factorii principali care stau la baza acestor probleme sunt:
• Lipsa cetăţeniei Republicii Moldova, fapt care induce restricţii legale pentru beneficierea 

de  tot  spectrul  de  servicii  pentru  HIV/SIDA şi  tuberculoză  in  mod gratuit  de  care  se 
bucură cetăţenii Republicii Moldova (spitalizarea fără a plăti ziua-pat ocupată, testele de 
laborator etc.); 

• Posibilităţile limitate ale autorităţilor medicale din regiunea Transnistreană de a achita 
costul  unor  servicii  medicale  costisitoare  de  lungă  durată,  combinată  cu  posibilităţile 
limitate  ale  pacienţilor  in  condiţiile  cînd  costurile  unei  singure  cure  de  tratament  în 
staţionar deseori depăşesc 200 dolari SUA;

• Apartenenţa la grupurile de populaţie marginalizate, cu un comportament cu nivel scăzut 
de aderenţă la un mod sănătos de viaţă şi sănătate. Deseori, mulţi din ei sunt şomeri şi nu 
au  resursele  financiare  necesare  pentru  deplasare  şi  pentru  acoperirea  cheltuielilor 
aferente tratamentului, iar mulţi din ei preferă să cheltuie puţinii bani pe care ii au pentru 
substanţe stupefiante sau pentru necesităţi vitale, decît să-i cheltuie pentru deplasare şi 
preparatele farmaceutice aferente; 

• Prezentarea semnelor clinice ale HIV/SIDA şi tuberculoză (fatigabilitate, pneumonie, alte 
infecţii  oportuniste)  nu  numai  că  face  dificilă  deplasarea  persoanelor  in  cauză  cu 
mijloacele transportului public, dar de asemenea pune sănătatea altor persoane la risc de 
infectare (de exemplu, cu bacilul tuberculozei). 

II.  Analiza comparativă a sistemelor de sănătate din Republica Moldova şi regiunea 
Transnistreană 

Sistemul  de  sănătate  din  Republica  Moldova  în  ultimii  10  ani  a  suferit  schimbări  majore 
datorită  unor  politici  coerente,  clare,  bine  structurate  şi  reformelor  realizate.  Structura 
instituţională şi organizaţională a sistemului de sănătate  fost modificată în conformitate cu 
noile  tendinţe  internaţionale  şi  recomandări  ale  organizaţiilor  donatoare  din  domeniul 
sănătăţii,  pentru  care Republica  Moldova  a  avut  o  abordare destul  de  precaută.  Cele  mai 
importante  reforme  din  domeniul  sănătăţii  au  fost  Modificarea  sistemelor  de  finanţare, 
Decentralizarea asistenţei medicale şi Consolidarea rolului Ministerului sănătăţii.

2 WHO report on the HIV/AIDS surveillance in Transnistria, 2006



Modificarea  sistemelor  de  finanţare. Începând  cu  1  ianuarie  2004  Guvernul  Republicii 
Moldova a introdus sistemul de asigurări medicale obligatorii, fapt care a schimbat cardinal 
sistemul şi principiile de finanţare a sectorului de sănătate. În consecinţă sursele de finanţare 
ale sistemului de sănătate au fost diversificate şi la moment includ:

• Primele de asigurări obligatorii achitate de angajatori şi angajaţi;
• Procurarea poliţei de asigurare de către angajaţi individuali;
• Finanţarea  din  partea  Guvernului  pentru  categoriile  de  populaţie  social-vulnerabile 

(pensionari, invalizii, copii, gravidele etc. în total 11 categorii în 2009);
• Sursele financiare formate din prestarea serviciilor contra plată populaţiei ;
• Subsidii din partea Guvernului pentru realizarea programelor naţionale.

Implementarea  asigurărilor  medicale  a  avut  un  impact  foarte  pozitiv  asupra  eficienţei  şi 
eficacităţii sistemului de sănătate din Republica Moldova şi a contribuit în mod special la3:

a) Pentru sistemul de sănătate:
• Creşterea considerabilă a volumului de finanţare din partea statului (cu 19% în 2005, cu 

16% în 2006);
• Creşterea nivelului de stabilitate financiară a sectorului de sănătate în general; 
• Atingerea unei  coerenţe logice dintre garanţiile  statului  pentru acordarea asistenţei 

medicale gratuite populaţiei şi sistemul de finanţare.

b) Pentru instituţiile medicale:
• Creşterea veniturilor instituţiilor medicale;
• Stabilitatea finanţării din partea statului;
• Accelerarea procesului de transfer a mijloacelor financiare către prestatorii de servicii 

medicale;
• Creşterea independenţei instituţiilor medicale în luarea deciziilor u privire la utilizarea 

mijloacelor financiare;
• Crearea stimulentelor reale pentru creşterea eficienţei activităţii instituţiilor medicale 

(posibilitatea de procurare de echipament şi de salarizare a colaboratorilor medicali în 
baza indicatorilor de performanţă şi altele).

c) Pentru lucrătorii medicali:
• Creşterea salariilor;
• Posibilitatea  de motivare suplimentară  în  baza  rezultatelor  în  activitate  şi  volumul 

serviciilor prestate.

d) Pentru pacienţi:
• Îmbunătăţirea accesului la servicii medicale de urgenţă şi spitaliceşti pentru pacienţii 

asiguraţi
• Scăderea volumului plăţilor neoficiale.

3 Moldova: health systems review. Health systems in transition, 2008, European observatory for health policy and 
systems



Decentralizarea  asistenţei  medicale este  un  proces  de  reorganizare  a  sistemului  de 
sănătate  care  a  început  în  Republica  Moldova  în  1997  prin  implementarea  conceptului  
medicinii de familie şi respectiv consolidarea sectorului medicinii primare. În perioada 1997-
2004,  numărul  medicilor  de  familie  a  crescut  considerabil,  de  la  57  la  2096 de  persoane. 
Această reformă este considerată una dintre cele mai reuşite în ultimii ani din mai multe 
puncte  de  vedere,  dar  în  special  pornind de  la  impactul  pa  care  l-a  produs.  În  procesul 
decentralizării  a  fost  realizată  divizarea  serviciilor  medicale  în  următoarele  categorii  de 
servicii medicale:

• Asistenţa medicală primară,   (medicina de familie) care este reprezentată la nivel de raion 
de către Centrul Medicilor de Familie, iar în zonele rurale prin centre de sănătate şi oficii a 
medicilor  de familie.  În  cazul  în  care  centrele  de  sănătate  rurale  corespund criteriilor 
necesare  pentru  detaşarea  juridică  de la  Centrul  medicilor  de familie,  acest  centru  de 
sănătate  poate  fi  contractat  direct  de  Compania  Naţională  de  Asigurări  în  Medicină 
(CNAM) şi să devină financiar independent. Astfel la 1 ianuarie 2008 în Republica Moldova 
au existat 28 de asemenea centre pe tot teritoriul Republicii Moldova. Metoda de finanţare 
a acestui serviciu este per capita.

• Asistenţa medicală de ambulatoriu,   asigurată în cadrul centrelor medicilor de familie prin 
servicii  consultativ-diagnostice  şi  tratamente  în  staţionarul  de  zi.  Cîte  un  centru 
consultativ  diagnostic  este  prezent  pe  lîngă  Centrele  Medicilor  Raionale  şi  Asociaţiile 
Medicale  Teritoriale  din  municipiul  Chişinău  şi  Bălţi.  Metoda  de  finanţare  a  acestui 
serviciu este per serviciu (consultaţie, investigaţie).

• Asistenţă medicală spitalicească,   reprezentată  la nivel  de raion de spitalele raionale,  la 
nivelul  municipiilor  Chişinău  şi  Bălţi  de  către  spitale  municipale  şi  la  nivel  terţiar 
(republican) de către spitalele republicane şi institutele de cercetări ştiinţifice. În cadrul 
reformelor  spitaliceşti  petrecute  în  Republica  Moldova  în  perioada  1995-2005  numărul 
spitalelor a scăzut considerabil de la 265 la 65 de spitale pe tot teritoriul ţării, reducerile 
fiind efectuate preponderent în raioane şi mai puţin în municipii.4 Odată cu introducerea 
asigurărilor medicale, spectrul serviciilor spitaliceşti la toate nivelele acordate populaţiei a 
crescut  considerabil  şi  respectiv  s-a  modificat  statutul  lor  juridic,  acestea  devenind 
Instituţii  Medico-sanitare  Publice  finanţate  preponderent  din  contul  CNAM şi  nu  din 
bugetul de stat. Metoda de finanţare a acestui serviciu este caz tratat.

• Asistenţa medicală de urgenţă,   care în prezent este consolidată şi reprezentată în patru 
zone administrative (sud,  nord,  centru  şi  UTA Găgăuzia)  şi  Chişinău prin  intermediul 
Institutului de cercetări ştiinţifice în domeniul medicinii de urgenţă. Metoda de finanţare 
a  acestui  serviciu  este  per  chemare.  Aceasta  a  permis  creşterea  numărului  de  vizite 
efectuate şi a calităţii serviciilor prestate.

4 World Bank 2005



Consolidarea  rolului  Ministerului  sănătăţii a  fost  altă  acţiune  de  reformă  care  a  fost 
realizată prin concentrarea funcţiilor de elaborare a politicilor, precum şi predarea funcţiilor 
de reglementare şi  coordonare  a politicilor către instituţiile  subordonate.  Rolul  Centrului 
Naţional  de  Management  în  Sănătate  este  crucial  în  acest  context  odată  ce  acesta  este 
responsabil  pentru  colectarea,  analiza  şi  evaluarea  indicatorilor  de  sănătate,  a  celor  mai 
importante  date  statistice  (cu  excepţia  celor  epidemiologice)  şi  acordarea  unui  suport 
Ministerului sănătăţii în elaborarea politicilor de sănătate şi planificare strategică.

La reformarea sistemului de sănătate din Republica Moldova au contribuit în primul rînd trei 
factori:
• În primul rînd, reformele au fost în interesul celor mai importante forţe şi personalităţi 

politice, iar riscul asociat reformelor a fost asumat uniform de toate nivelele Guvernului;
• În al doilea rînd, între Ministerul sănătăţii şi autorităţile de sănătate la nivel de raion a fost 

atins un acord cu privire la restructurarea sistemului de sănătate în termen mediu;
• În al treilea rînd, între organizaţiile donatoare şi internaţionale a fost atins un consens cu 

privire la  cea mai potrivită  cale de reformare a sistemului  de sănătate  şi  direcţionarea 
corectă a fondurilor.

Colaborarea  dintre  sistemele  de  sănătate  ale  Republicii  Moldova  şi  regiunii 
Transnistrene 

În  pofida  faptului,  că  la  nivel  oficial  practic  nu  există  o  colaborare  dintre  autorităţile 
administraţiei  publice centrale ale Republicii Moldova şi regiunii Transnistrene,  Ministerul 
sănătăţii al Republicii Moldova este unul dintre puţinele ministere care menţin careva relaţii 
de  colaborare,  în  marea  măsură  informale,  cu  reprezentanţii  autorităţilor  din  domeniul 
sănătăţii  din  regiunea  Transnistreană.  În  particular,  în  scopul  realizării  iniţiativelor 
Guvernului  RM  de  consolidare  a  măsurilor  de  credibilitate  şi  securitate  în  contextul 
soluţionării  problemei  Transistrene,  în  domeniul  sănătăţii  au  fost  iniţiate  următoarele 
proiecte: 
• Asistenţă  în  implementarea  măsurilor  de luptă  cu  tuberculoza  în  raioanele  din  partea 

stîngă a Nistrului;
• Asistenţă în implementarea măsurilor de luptă cu HIV/SIDA în raioanele din partea stîngă 

a Nistrului;
• Pregătirea specialiştilor din asistenţa medicală primară din partea stîngă a Nistrului  în 

domeniul „conduitei integrate a maladiilor la copii”;
• Asistenţă în domeniul sănătăţii reproductive şi planificare a familiei pentru raioanele din 

partea stîngă a Nistrului;
• Asistenţă în realizarea programelor de vaccinare a populaţiei în raioanele din partea stîngă 

a Nistrului; 
• Fortificarea serviciului de reanimare şi terapie intensivă a instituţiilor medicale din partea 

stîngă a Nistrului (din considerentele înregistrării naşterii copiilor cu masa de peste 500 de 
grame şi termenul de gestaţie de 22 de săptămîni);



• Susţinerea  activităţilor  de informare a  populaţiei  cu privire  la  măsurile  de profilaxie  a 
gripei condiţionat de noul virus А(Н1N1);

• Asistenţă în implementarea Regulilor Internaţionale de Sănătate (2005). 

În  perioada  următoare  cu  sprijinul  financiar  din  partea  Uniunii  Europene  se  planifică 
implementarea şi continuarea realizării următoarelor proiecte:
• Asistenţă  în  dezvoltarea  sistemului  perinatologic  (crearea  centrului  perinatologic  de 

nivelul II în oraşul Tiraspol); 
• Asistenţă în perfecţionarea securităţii transfuzionale şi a preparatelor de sînge în regiunea 

Transnistreană. 

III. Identificarea provocărilor şi celor mai importante obstacole pentru modernizarea 
sistemului de sănătate în Regiunea Transnistreană

Cea mai importantă provocare  pentru modernizarea sistemului  de sănătate în regiunea 
Transnistreană este factorul politic care se manifestă prin nedorinţa autorităţilor din regiune 
de  a  colabora  cu  Republica  Moldova  şi  lipsa  iniţiativelor  de  reformare  a  sistemului  de 
sănătate.  În  aceste  condiţii  Ministerul  sănătăţii  şi  protecţiei  sociale  din  regiunea 
Transnistreană nu are mecanisme de colaborare cu partenerii de peste Nistru. 

O altă  provocare a devenit  factorul  limbii  oficiale,  care a  condus la faptul  că toate actele 
normative şi documentele oficiale din sectorul sănătăţii sunt elaborate în limba rusă. Dacă 
chiar şi există careva regulamente in limba română (moldovenească), ele sunt scrise cu grafia 
chirilică.

Între cele două ministere nu există un schimb oficial de date şi opinii. Orice colaborare se face 
neoficial, în cele mai dese ori la iniţiativa Republicii Moldova (exemplu recent - distribuţie de 
preparate  antivirale  şi  vaccinuri  contra  gripei  AH1N1  în  legătură  cu  epidemia  de  gripă 
pandemică).

Totuşi, în  opinia  mai  multor  funcţionari  din  cadrul  Ministerului  sănătăţii  al  Republicii 
Moldova colegii lor de peste Nistru sunt foarte bucuroşi atunci cînd au un sprijin şi recunosc 
că ar avea nevoie de mai multă implicare din partea Chişinăului în soluţionarea problemelor 
existente din domeniul sănătăţii din regiunea Transnistreană. Din păcate restricţiile care le 
sunt impuse din domeniul politic şi administrativ în cea ce priveşte colaborarea cu Moldova 
nu permite o asemenea colaborare în mod deschis. 

Recomandări

Cu scop de îmbunătăţire a sistemului de sănătate din regiunea Transnistreană şi de facilitare a 
colaborării  dintre  sistemele  de  sănătate  a  ambelor  regiuni  ale  republicii  Moldova,  este 
necesar, 



Pentru autorităţile Republicii Moldova:

• Urgentarea  determinării  şi  implementării  mecanismelor de soluţionare a  problemei 
politice în cea ce priveşte relaţia cu regiunea Transnistreană.

• Dezvoltarea  activă  a  unor  iniţiative  de  colaborare  mai  eficiente  cu  partenerii  din 
regiunea Transnistreană.

• Dezvoltarea  unui  mecanism  de  coordonare  a  asistenţei  externe  pentru  regiunea 
Transnistreană, fapt care ar permite o informare detaliată a autorităţilor de la Chişinău 
despre  proiectele  în  derulare  în  regiunea  Transnistreană  şi  activităţile  propuse  de 
eventualii parteneri internaţionali.

• Creşterea  volumului  de  asistenţă  tehnică  şi  ajutor  material  în  domeniul  sănătăţii 
pentru  populaţia  din  regiune  în  scopul  îmbunătăţirii  indicatorilor  de  sănătate  din 
regiunea Transnistreană.

Pentru regiunea Transnistreană:

• Excluderea rolului factorului politic din colaborarea dintre sistemele de sănătate din 
Republica Moldova şi regiunea Transnistreană.

• Promovarea  unor  reforme  organizaţionale  în  sistemul  de  sănătate.  Îmbunătăţirea 
organizării şi calităţii serviciilor medicale prin elaborarea şi implementarea politicilor 
fezabile în domeniu. Dat fiind faptul, că Republica Moldova deja a făcut paşi concreţi 
în acest domeniu, implementarea reformei în regiunea Transnistreană nu ar constitui o 
provocare majoră.

• Dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu Ministerul sănătăţii al Republicii Moldova în 
vederea elaborării politicilor relevante, furnizarea datelor statistice şi a informaţiei cu 
privire la indicatorii de sănătate din regiune.

• Introducerea sistemului de asigurări obligatorii medicale şi îmbunătăţirea sistemelor 
de finanţare a prestatorilor.

• Implementarea  tehnologiilor  moderne,  consolidarea  bazei  tehnico/materiale  a 
instituţiilor medicale la toate nivelele.

• Accentul pe măsurile de profilaxie, securitatea muncii, de îmbunătăţire şi estindere a 
acoperirii cu informaţie cu privire la cele mai importante măsuri preventive: naştere 
fără riscuri, responsabilitate pentru securitatea copiilor şi modul sănătos de viaţă.

• Îmbunătăţirea sistemului de instruire a cadrelor medicale.
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