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A. Informa Ńiile de bază     

łara: Moldova Denumirea Proiectului: 
Proiectul Fondul de 
InvestiŃii în Sănătate 

Proiect ID: P051174 L/C/TF Numărul(le): 
IDA-34080,JPN-
52808,NETH-
24413,SIDA-29833 

Data RFI: 04/23/2007 Tipul RFI:  RFI de bază  

Instrumentul de 
împrumut: 

SIL Împrumutatul: 
REPUBLICA 
MOLDOVA 

Angajamentul total 
original: 

XDR 7,6M Suma debursată: XDR 7,5M 

Categoria de mediu: C 

AgenŃiile de Implementare:  
Ministerul SănătăŃii şi ProtecŃiei Sociale 

CofinanŃatorii şi alŃi Parteneri externi:  
Guvernul Olandei  
 

B. Datele cheie  

Proces Data Proces Data originală Data revizuită/ 
reală  

 Analiza 
conceptului: 

12/15/1999 În vigoare: 07/04/2001 07/04/2001 

Evaluarea: 05/02/2000 Restructurarea(le):   

Evaluarea: 08/22/2000 
Evaluarea la 
mijloc de termen: 

 01/15/2004 

   Încheierea: 11/30/2005 12/30/2006 
 

C. Sumarul ratingurilor   
C.1 Ratingul performanŃei conform RFI  

Rezultate: Satisfăcătoare 

 Riscul pentru rezultatul privind dezvoltarea: Moderat 

 PerformanŃa Băncii: Satisfăcătoare 

PerformanŃa Împrumutatului: Satisfăcătoare 
 
 

C.2  Ratingul detaliat al performanŃei Băncii şi Împrumutatului (conform RFI)  
Banca Ratingul Împrumutatul Ratingul 

Calitatea la intrare : Satisfăcătoare  Guvernul : Satisfăcătoare  

Calitatea supravegherii: Satisfăcătoare 
AgenŃia/AgenŃiile de 
Implementare : 

Foarte satisfăcătoare 

PerformanŃa generală Satisfăcătoare  PerformanŃa generală Satisfăcătoare 
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a Băncii :  a Împrumutatului:  
 
C.3 Calitatea la intrare şi indicatorii de performan Ńă a implementării  

PerformanŃa  
implementării  

Indicatori Evaluarea GAC 
(dacă a fost) 

Rating  

 PotenŃialul Proiect 
Problemă la orice timp 
(Da/Nu): 

Da 
Calitatea la intrare 
(QEA): 

Nu este  

 Proiect Problemă la orice 
timp (Da/Nu): 

Nu 
Calitatea 
supravegherii (QSA): 

Da 

 Ratingul OD înainte de 
încheiere/ status inactiv: 

Satisfăcător    

 
D. Codurile sectorului şi temei  

 Original Actual 

Codul sectorului (ca % din totalul finanŃării din partea 
Băncii) 

  

 AdministraŃia centrală a guvernului   5 5 

 Sănătatea 95 95 
 
 

     

Codul temei (primar/secundar)   

 Acces la serviciile urbane şi locuinŃe   Secundar   Secundar  

 PerformanŃa sistemului de sănătate  Primar   Primar  

 Alte boli transmisibile   Secundar   Secundar  

 PopulaŃia şi sănătatea reproductivă   Secundar   Secundar  

 Serviciile şi infrastructura rurală  Primar   Primar  
 

E. Staful Băncii  
FuncŃii În RFI La aprobare 

 Vice Preşedinte: Shigeo Katsu Johannes F. Linn 

 Director pe łară: Paul G. Bermingham Roger W. Grawe 

 Manager de Sector: Armin H. Fidler Armin H. Fidler 

 Conducătorul echipei 
Proiectului: 

Maris Jesse Joana Godinho 

Conducătorul echipei 
RFI: 

Maris Jesse  

 Autor primar RFI: Xiaohui Hou  
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F. Analiza cadrului de rezultate   
     

Obiectivele de dezvoltare a Proiectului (din Documentul de Evaluare a Proiectului) 
 
Proiectul Fondul de InvestiŃii în Sănătate (FIS) are ca scop îmbunătăŃirea stării sănătăŃii 
populaŃiei din Moldova, ameliorarea calităŃii şi eficienŃei sectorului sănătăŃii publice prin 
sporirea accesului săracilor la serviciile esenŃiale.  Proiectul de asemenea include suport 
activităŃilor strategice care au ca scop combaterea epidemiei TB şi HIV/SIDA.  
Obiectivele specifice ale Proiectului sunt: 
    
   (i) Asigurarea accesului universal la pachetul minim de servicii de sănătate; 
   (ii) Modernizarea serviciilor de urgenŃă şi de asistenŃă medicală primară; 
   (iii) Reducerea  excesului de capacitate în sectorul sănătăŃii ; 
   (iv) Fortificarea capacităŃii instituŃionale a sectorului sănătăŃii; şi  
   (v) Suport pentru elaborarea Strategiilor TB şi SIDA .   
 
Obiectivele de dezvoltare ale Proiectului revizuite (aşa cum au fost aprobate de autoritatea 
de aprobare originală) 
    
   
 
 (a) Indicator(ii) ODP  
 

Indicator Valoarea de bază  

Valorile de 
referin Ńă 

originale (din 
documentele de 

aprobare) 

Valorile de 
referin Ńă 
revizuite 
formal  

Valoarea reală 
realizată la 

finalizare sau anii 
de referinŃă 

Indicator 1 :  
Circa 35% din toate cheltuielile pe sănătatea publică trebuie să fie alocate 
medicinii primare, bugetul total nu trebuie să fie mai mic de 450 milioane Lei  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)  

21%  35%    27,6 %  

Data realizării  12/31/2000 11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )  

% realizării este 79%. Circa 450 milioane Lei au fost alocaŃi în bugetul sănătăŃii.  

Indicator 2 :  LegislaŃia care defineşte pachetul minim de servicii de sănătate  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)   

pachetul nedefinit 
Pachetul definit în  
legislaŃie   

  

Pachetul minim 
definit în 2004, 
extins în 2005 şi 
2006. InformaŃii  
publice disponibile 
în toate centrele de 
sănătate.  

Data realizării  08/30/2001 11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii   
(incl. %  

Guvernul a aprobat Programul Unic care stipulează serviciile medicale acordate 
celor asiguraŃi gratuit. De asemenea a fost definită lista serviciilor medicale 
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realizării)  acordate celor neasiguraŃi.  

Indicator 3 :  
Prestatorii serviciilor de sănătate primesc mijloace publice în bază de contract 
pentru acordarea serviciilor incluse în pachetul de bază   

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

Nu există aranjament  
contractual  

Prestatorii 
serviciilor de 
sănătate primesc 
mijloace publice în 
bază de contract 

  

Începând cu 1 
ianuarie 2004, 
CNAM încheie 
contracte cu 
prestatorii de 
asistenŃă medicală 
la nivel de raion.  

Data realizării 08/30/2001 11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Centrele de asistenŃă medicală primară primesc mijloace de la spitalele raionale.  

Indicator 4 :  
PacienŃii nu plătesc taxe pentru serviciile incluse în pachetul de bază de servicii 
medicale  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

PacienŃii plătesc taxe  
Serviciile  incluse 
în pachetul de bază 
se acordă gratuit  

  

PacienŃii nu trebuie 
să plătească taxe 
pentru serviciile 
incluse în pachetul 
de bază.  

Data realizării 08/30/2001 11/30/2005  01/01/2004 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Realizare 100%   

Indicator 5 :  
Noul mecanism de alocare a resurselor în bază de populaŃie implementat către  
decembrie 2001  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

Mecanismul de alocare a 
resurselor în bază de 
populaŃie nu există 

Mecanismul de 
alocare a 
resurselor în bază 
de populaŃie 
implementat  

  

Pentru prima dată 
mecanismul a fost  
implementat în 
2003 în cadrul 
asigurărilor 
medicale şi acest 
mecanism se  
modernizează şi 
experimentează 
într-un raion.  

Data realizării 12/30/2005 11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

  

Indicator 6 :  
Aprobarea de către Guvern a Planului de Restructurare a Sectorului SănătăŃii şi 
implementarea oportună a acestuia  în conformitate cu planul de acŃiuni cu 
termini prestabiliŃi.  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

N/A  
Aprobarea de către 
Guvern şi 
executarea la timp  

  

Guvernul a aprobat 
şi a executat câteva 
planuri de 
restructurare a 
sănătăŃii  
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Data realizării 08/30/2001 11/30/2005  12/30/2006 

Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Paşi importanŃi au fost făcuŃi spre optimizarea sectorului spitalicesc, dezvoltarea 
asistenŃei primare şi de urgenŃă, implementarea asigurărilor obligatorii de 
asistenŃă medicală şi aprobarea planului de restructurare a spitalelor din Chişinău 
.  

Indicator 7 :  Numărul de paturi acute spitaliceşti per 10 000 populaŃie   
Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

62,8  10% reducere     56,8  

Data realizării 12/31/2000 11/30/2005  12/31/2005 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Realizare 100%  

Indicator 8 :  
Cel puŃin 75% din oficii de practică generală (270) care asigură servicii conform 
pachetului de bază AMP către finele Proiectului  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

N/A  270    

343 centre AMP  
dotate cu 
echipament şi 100 
centre AMP  
renovate în cadrul 
proiectului FIS  

Data realizării 08/30/2000 11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Realizare 127%   

Indicator 9 :  
Micşorarea cu 25% a ratei fatalităŃii în  cazurile de urgenŃă  de la începutul 
Proiectului  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

10,2 per 100 000  
locuitori 

 7,65 per 100 000 
locuitori (25% 
reducere)  

  
8,9 per 100 000 
locuitori 

Data realizării 12/31/2000 11/30/2005  12/31/2005 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Realizare 84%. Indicatorul nu este definit clar. Defini Ńia "cazuri de urgenŃă" a 
fost confuză, ie, dacă este limitată doar la cazurile chirurgicale.  

Indicator 10 :  Referirea la servicii de asistenŃă secundară şi terŃiară limitată la 20%  
Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

36,5% (ponderea MF în 
structura asistenŃei de 
ambulator în întregime)  

 20%    Nu este disponibil  

Data realizării 12/30/2000 11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Date relevante pentru calcularea acestui indicator nu au fost colectate corect.  

Indicator 11 :  Accesul (sporit) al populaŃiei, în special a tineretului, la servicii modernizate  
Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

N/A  N/A    N/A  

Data realizării     
Comentarii  Acest indicator nu a fost definit precis şi nu este măsurabil  
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(incl. %  
realizării )   
Indicator 12 :  SatisfacŃia sporită a utilizatorilor în instituŃiile sprijinite în cadrul Proiectului  
Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

N/A  
SatisfacŃia sporită 
a utilizatorilor 

  
SatisfacŃia sporită a 
utilizatorilor 

Data realizării 12/31/2000 11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

În timpul evaluării Proiectului au fost organizate şedinŃe ale grupurilor focus cu  
pacienŃi rurali şi urbani. Studiul a arătat satisfacŃia sporită a utilizatorilor la acele 
instituŃii AMP care  beneficiat de investiŃii în cadrul FIS.  

Indicator 13 :  
Capacitatea serviciilor de sănătate limitată la 1 medic generalist per 1500 
locuitori 

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

1MG/2377 populaŃie   
1MG /1500 
populaŃie   

  1 MG/1770  

Data realizării 12/31/2000 11/30/2005  12/31/2005 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Realizate 88%.  

Indicator 14 :  
Către finele Proiectului iniŃiată formarea pentru cel puŃin a 750 de medici şi 1500 
de asistente medicale  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

N/A  
750 medici şi  
1 500 asistente 
medicale 

  
748 MG formaŃi şi 
1474 asistente 
medicale formate 

Data realizării  11/30/2005  08/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Realizare 98%  

Indicator 15 :  
Cel puŃin 20 funcŃionari de vârf din MS şi autorităŃile judeŃene de sănătate 
formaŃi în managementul sănătăŃii  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

N/A   20    300  

Data realizării  11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

300 manageri formaŃi în managementul sănătăŃii.  

Indicator 16 :  
Cel puŃin 2 persoane beneficiază de formare în sănătate publică şi managementul 
sănătăŃii  peste hotare 

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

N/A  Cel puŃin 2    15  

Data realizării  11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

15 persoane au obŃinut diplomă de masterat peste hotare.  

Indicator 17 :  
Protocoale clinice pentru asistenŃa prenatală şi obstetrică, managementul integrat 
al bolilor de copii (IMCI), IST, TB, diabet,  hipertensiune, cancer cervical şi 
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mamar, elaborate şi utilizate în programele de formare, către decembrie 2001  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

Nu există protocoale  
Protocoalele 
elaborate 

  

Ghidurile în bază 
de dovezi şi 
protocoalele 
standard de 
tratament au fost 
elaborate  

Data realizării 12/30/2000 12/30/2001  12/30/2006 

Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Ghidurile în bază de dovezi şi protocoalele standard de tratament au fost 
elaborate cu sprijinul UNICEF şi OMS şi introduce în curricula formării. 
Protocoalele includ: asistenŃa prenatală, naşterea, îngrijirea nou născuŃilor şi 
post-partum, imunizarea,  TB, etc.  

Indicator 18 :  
Aprobarea de către Guvern a strategiilor actualizate TB şi SIDA către decembrie  
2001  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

N/A  
Aprobarea 
strategiilor de 
către Guvern a  

  

Strategia pentru  
2001-2005 a fost 
aprobată pe 18 
iunie  2001. 
Strategia pentru 
2006-2010 a fost 
aprobată pe 5 
septembrie 2005.  

Data realizării  12/31/2001  06/18/2001 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

  

 
 

(b) Indicatorii rezultatelor intermediare  
 

Indicator Valoarea de bază  

Valorile de 
referin Ńă 

originale (din 
documentele de 

aprobare) 

Valorile de 
referin Ńă 
revizuite 
formal  

Valoarea reală 
realizată la 

finalizare sau anii 
de referinŃă 

Indicator 1 :  
Prestatorii serviciilor de sănătate devin entităŃi financiar autonome în 
conformitate cu planul convenit 

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

N/A  

Prestatorii 
serviciilor de 
sănătate devin 
financiar autonomi 

  

Prestatorii 
serviciilor de 
sănătate la nivel de 
raion (spitalele 
raionale) devin 
financiar autonomi 
deoarece spitalele 
raionale încheie 
contracte cu 
CNAM.  

Data realizării  11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  

Deşi spitalele raionale devin financiar autonome, centrele de asistenŃă medicală 
primară, din cadrul fiecărui raion nu au realizat autonomie financiară. Centrele 
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realizării )   AMP sunt finanŃate din bugetul spitalelor raionale.  

Indicator 2 :  
Acceptarea reformelor din sectorul sănătăŃii de majoritatea populaŃiei, pacienŃi, 
prestatori şi politicieni  

Valoarea   
(cantitativă sau  
calitativă)    

N/A  
Acceptarea 
reformelor 
sectorului sănătăŃii 

  

Acceptarea  
generală a 
reformelor 
sectorului sănătăŃii 

Data realizării  11/30/2005  12/30/2006 
Comentarii  
(incl. %  
realizării )   

Numărul de persoane care consideră că Moldova trebuie să adopte un sistem 
funcŃional la toate nivelele a crescut cu 13%.  

 
 

G. Ratingul performanŃei proiectului în Rapoartele de Supraveghere a 
Implementării (RSI) 

 

No. 
Data arhivării  

RSI 
 

OD IP 
Debursări 

(milioane USD) 

 1 09/13/2000  Satisfăcător   Satisfăcător  0,00 
 2 06/20/2001  Satisfăcător   Satisfăcător  0,30 
 3 12/26/2001  Satisfăcător   Satisfăcător  0,45 
 4 06/25/2002  Satisfăcător   Satisfăcător  1,47 
 5 12/16/2002  Satisfăcător   Satisfăcător  2,59 
 6 01/28/2003  Satisfăcător   Satisfăcător  2,59 
 7 07/31/2003  Satisfăcător   Satisfăcător  3,80 
 8 10/17/2003  Satisfăcător   Satisfăcător  4,12 
 9 02/27/2004  Satisfăcător   Satisfăcător  7,02 
 10 07/06/2004  Satisfăcător   Satisfăcător  10,80 
 11 12/16/2004  Satisfăcător   Satisfăcător  12,82 
 12 05/03/2005  Satisfăcător   Satisfăcător  13,12 
 13 10/12/2005  Satisfăcător   Satisfăcător  15,20 
 14 03/20/2006  Satisfăcător   Satisfăcător  18,74 
 15 12/29/2006  Satisfăcător   Satisfăcător  21,67 

 
 

H. Restructurarea  (dacă este)  
Nu este aplicabil 
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I.  Debursări  

 
 
 



  1 

1. Contextul proiectului, obiectivele de dezvoltare şi planul proiectului 
(acest capitol este descriptiv, luat din alte documente, e.g., DEP/RSI, nu evaluativ) 
 
1.1 Contextul la evaluare  
(scurt rezumat al datelor generale referitoare la Ńară şi sector, argumentele în favoarea 
asistenŃei din partea Băncii) 
 
Criza economică din Moldova în anii 1990 a avut un impact marcant asupra sistemului sănătăŃii. 
Din 1990, PIB s-a micşorat cu circa 60%, ceea ce a dus la un declin drastic a cheltuielilor  
publice.  Din 1993 până în 2000 cheltuielile pentru sănătate s-au micşorat cu circa 62%. Numai în 
1999 bugetul sănătăŃii s-a micşorat cu 35%. Din 1996 până în 2000, sursele bugetare disponibile 
pentru asistenŃa medicală au scăzut la doar 10 $SUA per capita pe an. Cheltuielile din sursele 
proprii ale pacienŃilor au sporit, pentru a suplimenta insuficienŃa de mijloace, sporind totalul 
cheltuielilor pentru sănătate până la circa 20 $SUA per capita pe an în anul 2000.  
 
Moldova a moştenit o reŃea excesivă de instituŃii medicale, întreŃinerea cărora a fost  costisitoare. 
În 1998, per 100 000 locuitori au existat 6,42 spitale, 1 123 paturi spitaliceşti şi circa 363 medici, 
în comparaŃie cu media pe UE de 3,27 spitale, 659, 6 paturi spitaliceşti şi 299,5 medici per 100 
000 locuitori. Resursele menite pentru asistenŃa medicală erau distribuite cu precădere spre 
spitalele mari de nivel terŃiar, spitalele regionale şi sectoriale, care consumau peste 70% din 
finanŃarea sectorului sănătăŃii.  
 
Un nivel foarte jos de cheltuieli publice, în combinaŃie cu infrastructura enormă şi inutilă, a 
rezultat în situaŃia în care cea mai mare parte a resurselor erau cheltuite pe servicii comunale,  
restanŃe şi salarii. Nu ajungeau resurse pentru întreŃinerea sau fortificarea asistenŃei preventive 
esenŃiale, asistenŃei de urgenŃă şi asigurarea cu medicamente esenŃiale. În rezultat, din cauza 
resurselor limitate şi practicilor învechite, sistemul sănătăŃii  oferea servicii de calitate proastă. Nu 
existau protocoale de tratament în bază de dovezi pentru aşa probleme ca tuberculoză, bolile 
sexual-transmisibile, SIDA, hipertensiunea, diabet, boli mentale. Chiar dacă aceste protocoale 
erau utilizate, în majoritatea cazurilor nu existau medicamente, sau erau prea scumpe pentru 
pacienŃi pentru a le procura. 
 
În perioada între 1990 şi 2000 starea sănătăŃii  populaŃiei din Moldova s-a înrăutăŃit marcant. 
Durata vieŃii a scăzut din 68,64 ani în 1990 la 67,75 ani în 2000, iar incidenŃa unor boli 
infecŃioase  a sporit, în special  incidenŃa TB şi HIV/SIDA. La finele anilor 1990, incidenŃa TB în 
Moldova a crescut dramatic,  în special în penitenciare (peste 300 de cazuri noi pe an). Numărul 
de cazuri HIV/SIDA a fost relativ redus în Moldova (408 de cazuri în 1998), dar în doar doi ani  
s-a înzecit. Starea proastă a sănătăŃii se datora situaŃiei economice şi înrăutăŃirii în consecinŃă a a 
mediului socialşi fizic; modului de viaŃă caracterizat prin alimentaŃie insuficientă şi a consumului 
mare de alcool şi fumat; precum şi înrăutăŃirii serviciilor de sănătate. Pentru acele persoane care 
nu puteau plăti pentru serviciile de sănătate, atât la nivelul asistenŃei medicale primare, cât şi 
pentru serviciile  spitaliceşti, deteriorarea sistemului de sănătate a rezultat în aprofundarea 
sărăciei şi înrăutăŃirea substanŃială a calităŃii vieŃii. 
 
Era nevoie de o reformă multilaterală şi complexă. În Strategia de AsistenŃă pe łară (SAł) din  
ianuarie 1999, Banca şi Guvernul au identificat necesităŃile critice pentru a inversa declinul 
continuu al indicatorilor de sănătate şi au conferit o prioritate înaltă reformei sănătăŃii. Guvernul 
şi Banca au convenit asupra unui  program comprehensiv  de reformă a sectorului sănătăŃii şi  o 
mare parte din conŃinutul politicii a programului de reformă a sănătăŃii va fi urmărit în cadrul 
operaŃiunii Ajustării Reformei Sectorului Public (ARSP). Totodată, date fiind circumstanŃele 
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severe în care se află sectorul sănătăŃii, Banca a continuat să conlucreze cu Guvernul asupra 
planificării Proiectului FIS. Moldova va beneficia de asistenŃa financiară şi tehnică pe care o va 
acorda Banca Mondială, în special, cu capacitatea Băncii  Mondiale de a asista Guvernul în 
elaborarea şi implementarea unui Proiect naŃional axat pe cele mai importante probleme ale 
sectorului sănătăŃii.  
 
1.2 Obiectivele de dezvoltare originale ale Proiectului (ODP) şi indicatorii cheie (aşa 
cum au fost aprobate) 
Proiectul Fondul de InvestiŃii în Sănătate (FIS) menit să amelioreze starea sănătăŃii populaŃiei din 
Moldova şi să îmbunătăŃească calitatea şi eficienŃa sectorului sănătăŃii publice prin sporirea 
accesului la serviciile  esenŃiale pentru săraci. Proiectul, de asemenea,  a inclus suport pentru 
activităŃile strategice menite să combată epidemia TB şi HIV/SIDA.  
Obiectivele specifice ale Proiectului au fost: (i) asigurarea accesului universal la pachetul minim 
de servicii medicale; (ii) modernizarea serviciilor de urgenŃă şi a asistenŃei medicale primare; (iii) 
reducerea excesului de capacitate în sectorul sănătăŃii; (iv)fortificarea capacităŃii instituŃionale a  
sectorului sănătăŃii; şi (v) suport pentru dezvoltarea Strategiilor TB şi SIDA. 
Obiectivele proiectului trebuiau să fie măsurate  prin următorii indicatori cheie, care au fost 
reprezentate în partea principală a textului DEP1:  

(i) Cel puŃin 75 %din fonduri debursate după cum urmează: din prima tranşă până 
decembrie 2001; din a doua tranşă până decembrie 2003; şi din a treia tranşă până 
decembrie 2005; 

(ii)  Către finele Proiectului cel puŃin 75 % de centre de practică generală (270) 
funcŃionale şi acordă serviciile pachetului de bază  de asistenŃă medicală primară; 

(iii)  Aprobarea de către Guvern a planului de restructurare a sectorului sănătăŃii către  
decembrie 2001, şi executarea lui oportună în conformitate cu planul de acŃiuni cu 
termenii prestabiliŃi; 

(iv) Capacitatea serviciilor de sănătate limitată la 1 medic de practică generală /1500 
populaŃie; 

(v) Către finele Proiectului iniŃiată formarea pentru cel puŃin a 750 de medici şi 1500 de 
asistente medicale; 

(vi) Către finele Proiectului cel puŃin 20 funcŃionari de vârf din MS şi autorităŃile judeŃene 
de sănătate formaŃi în managementul sănătăŃii; 

(vii)  Protocoale clinice pentru asistenŃa prenatală şi obstetrică, managementul integrat al 
bolilor de copii (IMCI), IST, TB, diabet,  hipertensiune, cancer cervical şi mamar, 
elaborate şi utilizate în programele de formare şi centrele de practică generală, către 
decembrie 2001; 

(viii)  Accesul sporit al populaŃiei, în special a tineretului, la servicii modernizate în 
comparaŃie cu  rezultatele de bază; 

(ix) SatisfacŃia sporită a utilizatorilor în instituŃiile sprijinite în cadrul Proiectului, în 
comparaŃie cu  rezultatele de bază; 

(x) Aprobarea de către Guvern a strategiilor actualizate TB şi SIDA elaborate cu 
sprijinul proiectului şi în cooperarea strânsă cu OMS şi UNAIDS, către decembrie 
2001. 

                                                 
1 Indicatorii enumeraŃi în cadrul de rezultate se bazau pe indicatorii din Anexa 1 din DEP. În Anexa1 erau 
18 indicatori finali şi 13 indicatori intermediari. 18 indicatori finali  include toŃi cei 10 indicatori de 
performanŃă. Deoarece 11 indicatori intermediari erau practic aceeaşi ca şi indicatorii finali, în cadrul de 
rezultate au fost incluse doar doi indicatori intermediari.  
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1.3 ODP revizuite (aşa cum au fost aprobate de autoritatea de aprobare original ă), 
indicatorii cheie şi  motivele/justificarea  
Obiectivele Proiectului şi indicatorii cheie nu au fost revizuite pe parcursul 
implementării. 

 
1.4 Beneficiarii principali  
(originali şi revizuiŃi, descrieŃi succint "grupul Ńintă primar" identificat în DEP şi captat 
în ODP, precum şi alte persoane şi organizaŃii care se aşteaptă că vor beneficia în 
rezultatul Proiectului) 
 
Principalul beneficiar, în modul în care a fost definit în DEP, este întreaga populaŃie a Moldovei. 
Se preconiza că, în rezultatul sporirii accesului la pachetul de servicii de bază şi adoptării noilor 
standarde a calităŃii în asistenŃa medicală de urgenŃă, cea primară şi secundară, în mod deosebit 
urmau să beneficieze săracii, femeile şi copiii.  
 
Alte persoane şi organizaŃii care se aşteaptă că vor beneficia în rezultatul Proiectului (deşi nu au 
fost explicit identificate în DEP) includeau personalul MF, Companiei NaŃionale de Asigurări în 
Medicină, medici, asistente medicale, echipele manageriale ale spitalelor care au participat la 
formare. AdiŃional, beneficiari se considerau şi centrele medicilor de familie care au fost dotate 
cu echipament medical şi/sau renovare în cadrul FIS, spitalele care au primit instrumentar 
chirurgical şi de urgenŃă şi/sau ambulanŃe. 
 
1.5 Componentele originale (aşa cum au fost aprobate) 
 
FIS avea trei componente la un cost total de 20 milioane $SUA: 
 
Componenta I –Dezvoltarea politicii şi fortificarea institu Ńională a MS (cost total estimativ 
1,67 milioane $ SUA), scopul căreia a fost acordarea asistenŃei Guvernului în dezvoltarea 
politicilor de sănătate şi suportului MSPS prin finanŃarea  elaborării strategiei reformei sănătăŃii, a 
politicilor cheie şi a legislaŃiei respective. Această componentă avea trei sub-componente. Prima a 
fost Dezvoltarea politicii de sănătate, suport pentru elaborarea cadrului legal pentru reforma 
sectorului sănătăŃii, inclusiv (i) finanŃarea asistenŃei medicale (surse şi alocarea resurselor); (ii) 
pachetul de bază a serviciilor de asistenŃă medicală; (iii) divizarea prestator-plătitor; (iv) taxele de 
utilizator; (v) resurse umane; şi(vi) strategiile TB şi SIDA. A doua sub-componentă a fost 
Comunicarea privind Reforma  sectorului sănătăŃii, finanŃarea campaniilor de comunicare 
publică, prin care părŃile interesate erau informaŃi despre reformele sectorului. A treia sub-
componentă a fost  Programul de Management şi Formare Tehnică, care includea (i) formarea 
medicilor, asistentelor medicale şi altor specialişti implicaŃi în prestarea serviciilor din pachetul 
de bază de asistenŃă medicală; şi (ii) formarea managerilor la nivel central, de judeŃ şi instituŃie 
medicală.   
 
Componenta II – Fondul de InvestiŃii în Sănătate (cost total estimativ 17,72 milioane $ SUA 
milioane), crearea căruia avea ca scop primar acordarea sprijinului prin demonstrarea 
îmbunătăŃirilor în acces la, calitatea şi eficienŃa serviciilor medicale la toate nivelele sistemului. 
Prin această componentă erau finanŃate propunerile de restructurare  regionale, inclusiv cele de 
dezvoltare a serviciilor de urgenŃă şi a asistenŃei medicale primare bazate pe practica generală 
(medici şi asistente medicale). Această  componentă avea două sub-componente. Prima sub-
componentă era AsistenŃa medicală de urgenŃă şi primar ă, prin care era acordată finanŃare în 
bază de concurs serviciilor de asistenŃă medicală primară şi celor de urgenŃă din municipiul  
Chişinău şi judeŃe. A doua sub-componentă a fost  Renovarea spitalelor, prin care se efectuau 
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investiŃii limitate în renovarea spitalelor principale, în sumă de până la  300 000 $SUA per 
instituŃie medicală. 
 
Componenta III –Managementul şi evaluarea  Proiectului (cost total estimativ 0,61 milioane 
$ SUA) a finanŃat managementul Proiectului, inclusiv achiziŃiile, managementul financiar şi 
evaluările Proiectului. Această componentă avea două sub-componente. Prima a fost 
Managementul Proiectului, prin care se acorda sprijin pentru crearea şi funcŃionarea UnităŃii de 
Coordonare a Proiectului. A doua a fost Evaluarea Proiectului, scopul căreia a fost asigurarea 
finanŃării pentru monitorizarea şi evaluarea Proiectului la diferite etape.  
 
1.6 Componente revizuite  
 
Componentele nu au fost revizuite pe parcursul implementării.  
 
1.7 Alte schimbări semnificative 
(în design, sfera de cuprindere şi scară, aranjamentele de implementare şi calendar, şi 
alocaŃiile de finanŃare) 
 
Data de închidere a fost prelungită de două ori. Prima prelungire a fost de la 30 noiembrie 2005 
până la 30 august 2006, în special  din cauza reŃinerii cu un an a intrării în vigoare a Creditului 
cauzate de alegeri. A doua prelungire a fost  din 30 august până în 30 decembrie 2006, în vederea 
asigurării  finalizării efective a activităŃilor finanŃate din mijloace adiŃionale care  au devenit 
disponibile datorită fluctuaŃiei valutare între DST şi $SUA.  

 
2. Factorii cheie care au afectat implementarea şi rezultatele  

 
2.1 Pregătirea Proiectului, planificarea şi calitatea la intrare  
(inclusiv dacă s-a Ńinut cont de lecŃiile operaŃiunilor precedente,dacă au fost identificate  
riscurile şi măsurile de diminuare ale acestora,  şi adecvaticitatea proceselor participative, după 
caz)  
 
Nu a fost efectuată analiza formală a calităŃii la intrare. Totodată, în baza analizei efectuate la 
etapa RFI, Calitatea la Intrare a fost satisfăcătoare, datorită următoarelor: 
 
Pe parcursul pregătirii Proiectului, echipa a analizat  datele de fond pe Ńară şi sector, necesitatea în 
Proiect, lecŃiile altor Ńări din regiunea EAC şi a proiectelor conexe din Moldova finanŃate de 
Bancă sau alte AgenŃii de Dezvoltare (inclusiv proiectele încheiate, în curs de implementare şi 
planificate). De asemenea, echipa a analizat suficienŃa angajamentului împrumutătorului şi a 
proprietăŃii Proiectului. AdiŃional, echipa a identificat riscurile specifice asociate cu operaŃiunea 
şi a definit măsurile de diminuare a riscurilor.  
 
Planul Proiectului a fost în concordanŃă cu obiectivele de dezvoltare şi necesităŃile populaŃiei şi 
ale guvernului. Au fost aplicate metode participative cu  beneficiarii şi alte părŃi interesate, 
inclusiv consultarea pacienŃilor, profesioniştilor, organizaŃiilor de sănătate, organizaŃiilor locale şi 
internaŃionale şi  parteneriatele cu Municipalitatea Chişinău şi (fostele) administraŃile de sănătate 
la nivel de judej. Au fost identificate alte planuri de proiect, analizate succint, dar respinse din 
diferite motive. Aceste planuri includeau pilotarea Proiectului (respins din cauza deteriorării 
totale a sistemului de asistenŃă medicală în acel timp), micşorarea capacităŃii instituŃiilor medicale 
fără a investi în serviciile de urgenŃă şi asistenŃă medicală primară (respins din cauza posibilităŃi 
producerii unui  impact negativ asupra sănătăŃii populaŃiei), şi investiŃii în servicii de urgenŃă şi 
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asistenŃă medicală primară fără reducerea capacităŃii instituŃiilor medicale (respins din cauza 
consecinŃelor în formă de povară financiară asupra sistemului sănătăŃii). Planul Proiectului a fost 
unul  novator, deoarece a sprijinit stabilirea Fondului de InvestiŃii în Sănătate care a creat un  
mecanism competitive de alocare a resurselor între municipiul Chişinău, administraŃiile de 
sănătate la nivel de judeŃ, şi într-o măsură mai mică, spitale. FIS a fost planificat astfel, încât să 
deburseze mijloacele în trei etape şi fiecare etapă să fie asociată cu un set de condiŃii legate de 
reforma politicii naŃionale de sănătate, ceea ce a facilitat reforma politicii naŃionale de sănătate.  
Au fost unele laturi slabe în planificarea M&E, care sunt discutate detaliat în punctul  2.3.  
 
2.2 Implementarea  
(inclusiv orice schimbări/restructurări în Proiect, evaluarea la mijloc de termen, statutul de risc 
al Proiectului, şi acŃiunile luate,după caz )  
 
Proiectul a fost  primul proiect din sectorul sănătăŃii sprijinit de  Bancă în Moldova. Proiectul 
prevedea mai multe reforme ambiŃioase care au fost implementate cu succes în circumstanŃe 
provocatoare. În pofida numeroaselor remanieri efectuate în guvern, inclusiv 4 miniştri diferiŃi ai 
sănătăŃii şi comasarea sănătăŃii şi protecŃiei sociale în cadrul unui singur minister, angajamentul 
din partea guvernului a fost menŃinut pe parcursul întregii perioade de implementare. 
 
Aşa cum s-a menŃionat anterior, demararea Proiectului a fost reŃinută din cauza intrării întârziate 
în vigoare a Creditului (11 luni după aprobarea de către Consiliul Director al Băncii). Cu toate 
acestea, după intrarea în vigoare a Proiectului, implementarea s-a desfăşurat cu succes şi Moldova 
a realizat un progres considerabil în reforma sistemului de sănătate. Deşi performanŃa Proiectului 
a fost bună, având suport puternic din partea echipei Băncii în contextul circumstanŃelor 
provocatoare, Grupul de Asigurare a CalităŃii a clasat supervizarea ca moderat satisfăcătoare. 
Cele două comentarii principale au fost următoarele: (1) o parte a obiectivului Proiectului a fost  
sporirea accesului săracilor la serviciile esenŃiale, însă acest obiectiv nu a fost realizat şi echipa nu 
i-a acordat suficientă atenŃie; (2) cadrul M&E a cuprins prea mulŃi indicatori şi nu a fost modificat 
pe parcursul supravegherii Proiectului. Misiunea RFI însă a constatat că accesul de către săraci  a 
sporit, conform următoarelor date statistice. Un sondaj reprezentativ al populaŃiei (2005) a 
constatat că în al doilea an de reformă, 30% din populaŃia rurală (unde săraci sunt mai mulŃi decât 
în populaŃia urbană) considerau că accesul la serviciile de sănătate a sporit, în comparaŃie cu doar 
18,4% din populaŃia urbană.  Sporirea  accesului a fost menŃionată în special de persoanele în 
vârstă de peste 55 de ani, atunci când necesitatea în asistenŃă medicală este mai mare. Aceste 
realizări au fost, cel puŃin parŃial legate de eforturile echipei Băncii de a spori conştientizarea şi 
angajamentul guvernului de a extinde cuprinderea cu asigurări medicale prin dialog politic, Aide-
Memories, scrisori către management, şi o analiză mai extensivă a cuprinderii cu asigurări 
obligatorii de asistenŃă medicală în Nota cu privire la Politici de Sănătate în Moldova. În ceea ce 
priveşte aprovizionările: (i) lucrări civile au fost efectuate în 100 de centre de sănătate, 
majoritatea cărora se afla în mediul rural; (ii) 100% din medicii generalişti au fost asiguraŃi cu  
seturi portabile de instrumente medicale; (iii) toate raioanele au fost asigurate cu echipament de 
laborator pentru AMP, acoperind 85% din toate instituŃiile medicale de AMP; (iv) au fost 
procurate ambulanŃe şi distribuite spitalelor raionale şi celor din municipiul  Chişinău. GAC a 
argumentat că “relative puŃină atenŃie  aparent a fost acordată problemelor de sporire a accesului 
la servicii de sănătate de către săraci, cu excepŃia dialogului dus pe marginea asigurărilor de 
sănătate”. Dar de fapt, asigurarea de asistenŃă medicală este cel mai important instrument de 
sporire a accesului pentru săraci, din partea ofertei.  Referitor la al doilea comentariu, RFI este de 
acord cu faptul că cadrul M&E prevedea prea mulŃi indicatori şi pe parcursul supravegherii nu s-
au luat măsuri  de a perfecŃiona cadrul M&E. Evaluarea detaliată referitor la M&E este prezentată 
în punctul 2.3. 
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În timpul evaluării la mijloc de termen (15-30 ianuarie 2004), au fost identificaŃi câŃiva factori de 
risc referitor la durabilitatea financiară a asigurărilor de asistenŃă medicală: (i) risc financiar. O 
cotă mare a mijloacelor de asigurări de asistenŃă medicală au fost contribuite din bugetul de stat 
pentru a acoperi segmentul populaŃiei care nu poate contribui la asigurare; (ii) Risc administrativ. 
IndependenŃa legală a CNAM a fost o condiŃie  necesară pentru funcŃionarea corespunzătoare a 
CNAM ca agenŃie de contractare şi procurare a  serviciilor; (iii) Risc politic. Succesul CNAM 
necesita angajamentul guvernului de a sprijini şi menŃine CNAM. Cu scopul de a aborda aceste 
riscuri guvernul Moldovei, în consultaŃie cu experŃii tehnici, au stabilit reguli clare referitor la 
statutul legal, management fiduciar, cerinŃele de raportare, supraveghere şi audit la CNAM. În 
ultimii trei ani contribuŃia pentru persoanele care nu puteau contribui din salarii, a fost plătită din 
buget şi nu există  riscuri prevăzute de alocaŃii bugetare neprevăzute pentru cei care nu pot 
contribui.  
 
Evaluarea la mijloc de termen a identificat un alt factor de risc pentru sectorul asistenŃei medicale 
primare în legătură cu schimbările administrative în organizarea sistemului de asistenŃă medicală 
din Moldova în baza legii 123/2003. Conform noii structuri, AMP nu mai funcŃionau ca persoane 
juridice separate, Medicul şef al Spitalului raional  fiind responsabil de bugetul AMP. În 
rezultatul dialogului reuşit purtat de echipa Băncii cu Guvernul, MS a convenit să asigure 
alocarea bugetului adecvat pentru AMP, obligând spitalelor să  deschidă sub-conturi pentru AMP. 
Medicii şefi au fost obligaŃi să respecte normele bugetare ale MS alocând 35% din resurse AMP, 
15% serviciilor de urgenŃă şi 50% serviciilor spitaliceşti.  
 
Un factor de facilitare care merită a fi menŃionat este faptul că atunci când Guvernul a  decis să 
implementeze politica naŃională de asigurări de sănătate, Banca  a reuşit să mobilizeze rapid 
grantul PHRD în ajutorul implementării, inclusiv finanŃarea serviciilor expertului în asigurare 
medicală care un timp îndelungat a acordat servicii de consultanŃă CNAM, MS şi MF. AdiŃional 
echipa Băncii a conlucrat strâns cu experŃii OMS în vederea orientării implementării resurselor de 
finanŃare a sănătăŃii. 
 
2.3 Monitorizarea şi Evaluarea (M&E), planul, implementarea şi utilizarea  
 
În DEP este expusă o listă foarte detaliată a indicatorilor care au fost monitorizaŃi pe parcursul  
implementării. Majoritatea indicatorilor dau indicaŃii corecte privind progresul Proiectului, ceea 
ce se vede în cadrul  de rezultate din tabelul de date. Totodată, în ceea ce priveşte planificarea 
M&E, pentru Proiect au fost stabiliŃi zece indicatori cheie ai performanŃei, expuse în  DEP, 18 
indicatori finali şi 13 indicatori intermediari în Anexa 1. (i) unii indicatori se repetau, deoarece 11 
indicatori intermediari erau practic aceeaşi ca şi indicatorii finali; (ii) unul dintre indicatorii cheie 
ai performanŃei a fost “sporirea accesului populaŃiei, în special a tineretului, la servicii 
modernizate”, ceea ce nu este suficient de clar pentru a fi măsurabil; (iv) unii indicatori nu au fost 
colectaŃi corect, aşa ca “referirile la asistenŃa secundară şi terŃiară limitată la  20%”. În pofida 
acestor neajunsuri, echipa băncii nu a revizuit cadrul M&E pe parcursul supravegherii. 
 
În ceea ce priveşte monitorizarea Proiectului, Proiectul a sprijinit şi a fortificat  activitatea 
Centrului de Sănătate Publică şi Management (Centrul) de colectare a datelor  pentru o gamă 
largă de indicatori, inclusiv indicatorii cheie ai performanŃei, şi de analizare a datelor. Centrul 
expedia datele către UCP, iar UCP  expedia rapoartele de monitorizare şi progres către Banca 
Mondială în bază trimestrială. Centrul colecta datele la nivel de raion. Conducerea Centrului a 
fost bine instruită şi procesul de colectare a datelor a fost bine organizat. Statusul de 
implementare indicatorilor de monitorizare cheie (aşa cum au fost definiŃi în DEP) se examina în 
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mod sistematic şi rapoartele respective erau incluse în pachetul de documente al fiecărei misiuni 
de supraveghere.  
 
Probabilitatea durabilităŃii aranjamentelor M&E este mare. Pe parcursul Proiectului, capacitatea  
Centrului a sporit. MS implica Centrul aproape în fiecare întrevedere în timpul pregătirii şi pre-
evaluării pentru noul Proiect Servicii de Sănătate şi AsistenŃă Socială, dând dovadă de înŃelegerea 
necesităŃii de  a fundamenta deciziile luate la nivel înalt pe date sigure.   
 
2.4 Respectarea prevederilor de protecŃie şi Fiduciare  
(axarea pe probleme şi soluŃionarea lor, după caz) 
 
Pe parcursul implementării, s-au respectat pe deplin prevederile de protecŃie şi fiduciare. 
Reabilitarea instituŃiilor medicale efectuată în cadrul Proiectului nu a fost asociată cu impacte 
adverse asupra medicului ambiant.  
 
2.5 OperaŃiunea post-finisare /Etapa următoare 
(inclusiv aranjamentul de tranziŃie la operaŃiunea post-finisare a investiŃiilor finanŃate de 
operaŃiunea prezentă, aranjamentele de operare şi întreŃinere, susŃinerea reformelor şi a  
capacităŃii instituŃionale, şi etapa următoare / operaŃiunea de continuare, dacă este aplicabil)  
 
Guvernul a elaborat Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei pentru 2004-2006 
(SCERS) cu un program care vizează serviciile de asistenŃă medicală prestate prin sistemul de 
asigurări obligatorii de sănătate. Au fost specificate acŃiunile reformei, inclusiv consolidarea 
capacităŃii personalului medical  la nivel naŃional şi regional, dezvoltarea sistemului M&E de 
urmărire a rezultatelor şi asigurare a transparenŃei managementului Companiei NaŃionale de 
Asigurări în Medicină.  În vederea susŃinerii viziunii ferme a guvernului de a continua fortificarea 
sistemului de asistenŃă medicală din Moldova, echipa Băncii Mondiale conlucrează cu MS la 
elaborarea noului Proiect “Servicii de Sănătate şi AsistenŃă Socială”, aprobarea căruia se 
preconizează pentru iunie 2007. Proiectul propus are două componente în domeniul sănătăŃii. 
Prima Ńine de fortificarea în continuare a sistemului de asistenŃă medicală primară şi a doua de 
restructurarea spitalelor. 

 
3. Aprecierea rezultatelor 

3.1 RelevanŃa obiectivelor, a planificării şi implementării  
(priorităŃilor curente ale Ńării şi celor globale şi strategia de asistenŃă a Băncii ) 
 
Obiectivul, planul şi implementarea FIS au rămas relevante şi consecvente priorităŃilor de 
dezvoltare curente ale  Moldovei în sectorul sănătăŃii şi strategiilor şi scopurilor corporative  
curente ale Băncii de asistenŃă pe Ńară şi sectorială. Rezultatele obŃinute sunt în concordanŃă cu  
strategia Guvernului de consolidare a reŃelei asistenŃei medicale primare, perfecŃionarea 
mecanismului de alocare a resurselor, restructurarea reŃelelor prestatorilor de servicii de sănătate 
şi dezvoltarea capacităŃii instituŃionale la diferite nivele în vederea satisfacerii mai pe deplin a 
necesităŃilor populaŃiei şi sporirii eficienŃei şi efectivităŃii sistemului de prestare a serviciilor de 
asistenŃă medicală. Rezultatele de asemenea reflectă necesităŃile critice  identificate în Strategia 
Băncii de AsistenŃă pe Ńară (2004) de a continua reforma sistemului sănătăŃii în direcŃia reducerii 
excesului de infrastructură în sectorul sănătăŃii, fortificarea asistenŃei medicale primare, sporirea 
accesului la serviciile medicale esenŃiale, în special a săracilor. Obiectivele de dezvoltare sunt în 
concordanŃă cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în sectorul sănătăŃii . 
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3.2 Realizarea obiectivelor de dezvoltare ale Proiectului 
(inclusiv discuŃia succintă asupra legăturilor ocazionale între rezultatele intermediare şi cele 
finale, cu detalii privind rezultatele intermediare în Anexa 2) 
 
Proiectul a realizat  obiectivele sale de dezvoltare în mod satisfăcător, ceea ce a fost demonstrat 
prin realizarea majorităŃii obiectivelor stabilite la indicatorii finali şi intermediari în cadrul de 
rezultate. Proiectul prevedea cinci obiective de dezvoltare specifice, care sunt descrise detaliat 
mai jos, cu unii indicatori aplicabili. 
 
(i) Asigurarea accesului universal la pachetul minim de servicii de sănătate: 
 
Acest obiectiv a fost realizat în mod satisfăcător. Asigurarea accesului universal la pachetul 
minim de servicii de sănătate a fost confirmată legislativ, şi pacienŃii nu trebuie să plătească taxe 
pentru acele servicii care sunt cuprinse în pachet. ActivităŃile de comunicare sprijinite de Proiect 
au ajutat la sporirea conştientizării publice şi înŃelegerii schemei de asigurări de asistenŃă 
medicală. 
 
Indicatorii ODP :  
 
LegislaŃia care defineşte pachetul minim de servicii de sănătate. Acest indicator a fost realizat în 
mod satisfăcător. Asigurarea obligatorie de servicii de asistenŃă medicală a fost lansată la scară 
naŃională pe 1 ianuarie 2004 şi a fost extinsă în 2005 şi 2006. Structura fundamentală a sistemului 
de  finanŃare, bazată pe acumularea mijloacelor finanŃate din salariile angajaŃilor şi venituri 
generale şi gestionat de CNAM, funcŃionează în general bine. Cu ajutor din partea Proiectului, 
Guvernul a aprobat programul unic care stipulează serviciile medicale acordate celor asiguraŃi în 
mod gratuit.  Lista serviciilor medicale acordate celor neasiguraŃi include: serviciile acordate în 
cadrul Programelor NaŃionale, situaŃii de urgenŃă cu risc pentru viaŃă şi asistenŃa medicală primară 
acordată de MF, inclusiv examenul clinic şi referirea la asistenŃa medicală secundară şi terŃiară 
pentru investigaŃii ulterioare şi tratament.  
 
PacienŃii nu plătesc taxe pentru serviciile incluse în pachetul de bază de servicii de sănătate. 
Acest indicator a fost realizat în mod satisfăcător. PacienŃii nu trebuie să plătească taxe pentru 
serviciile incluse în pachetul de bază de servicii de sănătate.  

 
(ii) Modernizarea serviciilor de urgenŃă şi a asistenŃei medicale primare: 
 
Acest obiectiv a fost realizat în mod satisfăcător. FIS a ajutat la finanŃarea renovării a 100 de 
Centre de AsistenŃă medicală Primară în toată Ńara. Prin Proiect a fost finanŃată formarea a 748 de 
medici, circa  1500 de asistenŃe medicale şi 300 de manageri în sănătate. În cadrul Proiectului au 
fost procurate şi distribuite tuturor medicilor de familie 2089 seturi portabile. Starea centrelor 
AMP a fost ameliorată prin procurarea şi distribuirea echipamentului medical aşi de laborator. 
Numărul medicilor de familie  a sporit de la 1285 în 1998 la 2096 în 2004, ceea ce a ridicat rata 
de la  1 medic de familie / 2951 locuitori în 1998, la 1 medic de familie /1713 locuitori în 2004. 
Doezile neconfirmate arată că sporirea numărului medicilor de familie se datora parŃial 
îmbunătăŃirii condiŃiilor de lucru, finanŃate de Proiectul FIS.  AsistenŃa medicală de urgenŃă a fost 
fortificată prin procurarea şi distribuirea a 75 de ambulanŃe şi 5 seturi de sisteme de comunicare şi  
informaŃionale şi alte echipamente medicale necesare. Aceste investiŃii au sporit calitatea 
serviciilor deasistenŃă medicală.  
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Indicatorii ODP:  
 
IniŃiată formare a cel puŃin 750 de medici şi 1500 asistente medicale  către finele Proiectului. 
Acest indicator a fost realizat în mod satisfăcător. Către finele Proiectului au fost formaŃi 750 de 
medici şi 1500 asistente medicale. Formarea medicilor şi asistentelor medicale de familie de către 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “N. TestimiŃanu”, contractată de UCP , a fost iniŃiată în 
2003. Marea majoritate a participanŃilor la formare erau de la instituŃiile medicale care au  
beneficiat de investiŃii în echipament medical şi lucrări civile în cadrul proiectului FIS. Scopul 
principal al cursului era perfecŃionarea abilităŃilor personalului medical din AMP prin: (i) 
unificarea cunoştinŃelor specialiştilor în AMP; (ii) formarea medicilor şi asistentelor medicale de 
familie în diagnosticarea timpurie şi conduita raŃională a celor mai frecvente şi importante boli în 
Moldova; (iii) formarea în utilizarea echipamentului medical livrat în cadrul Proiectului FIS şi 
perfecŃionarea deprinderilor practice; (iv) promovarea lucrului în echipă a lucrătorilor medicali 
din AMP; (v) promovarea colaborării lucrătorilor medicali din AMP cu specialiştii din sectorul 
spitalicesc prin accentuarea limitelor de competenŃă  şi a criteriilor de referire a pacienŃilor la 
asistenŃă specializată şi/sau spitalicească; (vi) promovarea abordării holistice a pacientului şi a  
practicii bazate pe principiile practicii de familie şi nursing.  
 
ToŃi participanŃii la formare au susŃinut testări pre- şi post-formare în deprinderi practice şi 
cunoştinŃe teoretice. Conform rezultatelor testelor, cursul a contribuit la o ameliorare de 225% a 
cunoştinŃelor teoretice a MF şi la o ameliorare de 66% a deprinderilor lor practice. Evaluarea 
eficacităŃii cursului pentru asistente medicale a indicat o ameliorare de 107% în cunoştinŃe 
teoretice şi o ameliorare de 53%  a deprinderilor lor practice. 
 
Protocoale clinice pentru asistenŃa prenatală şi obstetrică, managementul integrat al bolilor de 
copii (IMCI), IST, TB, diabet,  hipertensiune, cancer cervical şi mamar, elaborate şi utilizate în 
programele de formare, către decembrie 2001. Acest indicator a fost realizat în mod moderat 
satisfăcător. Una din cerinŃele majore de îmbunătăŃire a calităŃi asistenŃei medicale a fost 
elaborarea şi utilizarea metodelor standard în intervenŃiile medicale şi  introducerea ghidurilor 
clinice în bază de dovezi / protocoale de tratament. În acest context elaborarea protocoalelor 
clinice standard a fost identificată de MSPS ca una din problemele prioritare care urmau a fi 
abordate în cadrul Proiectului. Ghidurile clinice în bază de dovezi şi protocoale standard de 
tratament au fost elaborate cu suportul UNICEF şi OMS şi introduse în curricula de formare. 
Protocoalele au inclus: asistenŃa prenatală, naşterea, îngrijirea nou-născuŃilor şi post-partum, 
imunizarea, tuberculoza, îngrijirea copiilor până la 5 ani, etc. Elaborarea protocoalelor şi 
standardelor a fost un proces continuu. Către 30 iunie 2006, grupurile de experŃi au elaborat 11 
ghiduri în 10 boli şi 17 protocoale în 5 domenii de morbiditate. Multe alte protocoale şi ghiduri 
sunt în diferite stadii de elaborare.  
 
(iii) Reducerea excesului de capacitate în sectorul sănătăŃii: 
 
Acest obiectiv a fost realizat în mod satisfăcător. Multe spitale rurale cu capacitatea de  la 50 la 
100 de paturi au fost închise sau reorganizate în centre de medicină primară. Spitalul Municipal 
de copii nr. 2 din Chişinău a fost închis. Dispensarul Narcologic din Chişinău a fost comasat cu 
Dispensarul Narcologic Republican şi au fost închise mai mult de 200 de instituŃii medicale de 
suport. Numărul de spitale s-a micşorat de la 276 în 1998 până la 116 în 2005, constituind 6,42 
spitale per 100 000 locuitori în 1998 şi 3,23 spitale per 100000 locuitori în 2005. Numărul 
paturilor spitaliceşti a fost redus de la 48 261 în 1998 până la 22 961 în 2005, ceea ce reprezenta 
112, 3 paturi /10 000 locuitori în 1998 şi 63,9 paturi /10 000 locuitori în 20052. Numărul paturilor 
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spitaliceşti acute a fost redus de la 62,8 per 10 000 locuitori în 2000 la 56,8 per 10 000 locuitori 
în 2005. Închiderea sau comasarea spitalelor sporeşte eficienŃa prestării serviciilor de asistenŃă 
medicală în Moldova, deoarece aşa cum arată dovezile neconfirmate,  mai multă asistenŃă 
medicală se acordă  la nivelul medicinii primare decât la nivelul celei secundare sau terŃiare.  
 
Indicatorul ODP:  
 
Reducerea cu 10% a numărului de paturi spitaliceşti acute per 10 000 locuitori. Acest indicator a 
fost realizat în mod satisfăcător. Numărul de paturi spitaliceşti acute per 10 000 locuitori a fost de 
62,8 în 2000 şi a fost redus cu 10%, până la 56,8 per 10 000 locuitori în 2005.  
 
(iv) Fortificarea capacităŃii institu Ńionale a sectorului sănătăŃii: 
 
Acest obiectiv a fost realizat în mod satisfăcător. Capacitatea MS în elaborarea şi conducerea 
politicilor naŃionale a fost îmbunătăŃită, ceea ce o demonstrează viziunea şi angajamentul 
guvernului în continuarea fortificării asistenŃei medicale primare şi reducerea excesului de 
infrastructură în sectorul sănătăŃii. Colaboratorii MS au relatat că au învăŃat multe conlucrând cu 
Banca Mondială şi alŃi donatori, în special în domeniul achiziŃiilor şi M&E. Formarea medicilor 
şi asistentelor medicale de familie şi a managerilor din sănătate, fortificarea sistemelor  
informaŃionale în CNAM, dotarea cu echipament medical şi de laborator a diferitor instituŃii 
medicale la diferite nivele, a îmbunătăŃit  capacitatea sectorului sănătăŃii.  
 
Proiectul de asemenea a sprijinit  MS în elaborarea Planului de Optimizare a Sistemului SănătăŃii. 
Obiectivul planului a fost  de a optimiza utilizarea resurselor şi de a îmbunătăŃi eficienŃa şi 
efectivitatea serviciilor spitaliceşti în Chişinău, prin evaluarea instituŃiilor medicale de nivelul 
secundar terŃiar în municipiul Chişinău, de a identifica golurile şi elabora o strategie detaliată cu 
termeni prestabiliŃi pentru implementarea fiecărei dintre acŃiunile planificate. Proiectul de 
asemenea a  sprijinit MS în elaborarea Strategiei Resurse Umane cu obiectivul de a restructura 
resursele umane în sector şi de a optimiza utilizarea resurselor. În final, Proiectul a sprijinit MS la 
efectuarea  evaluării arhitecturale şi inginereşti  a schimbărilor fizice necesare în procesul de 
consolidare şi restructurare a spitalelor,  necesare pentru  pregătirea planului ulterior de  
consolidare a spitalelor şi gestionare a  echipamentului spitalicesc, care să corespundă cu  
evaluare arhitecturală şi inginerească  a schimbărilor fizice. 
 
Indicatorul ODP:  
Cel puŃin 20 funcŃionari de vârf din MS şi autorităŃile judeŃene de sănătate formaŃi în 
managementul sănătăŃii . Acest indicator a fost realizat în mod foarte satisfăcător. Au fost formaŃi 
300 funcŃionari de vârf din MS şi autorităŃile judeŃene de sănătate, ceea ce a fost de importanŃă 
critică, deoarece implementarea programului de restructurare necesită o capacitate sporită din 
partea managerilor de sănătate atât din sistemul de prestare a serviciilor de sănătate, cât şi MS. 
Formarea la scară naŃională a 300 de manageri în sănătate a fost efectuată cu scopul de a 
perfecŃiona capacităŃile manageriale ale participanŃilor, în special în contextual implementării 
asigurărilor de asistenŃă medicală.  Curricula de formare a inclus  variate aspecte ale 
managementului sănătăŃii, inclusiv management general, planificare strategică, economia 
sănătăŃii  şi managementul financiar, şi controlul calităŃii. ParticipanŃii au avut pregătire diferită: 
49% din participanŃi erau din asistenŃa medicală primară, 31% din asistenŃa spitalicească, 4% din 
servicii de asistenŃă de urgenŃă şi 16 % din medicina preventivă. 
 
(v) Suport la elaborarea Strategiilor TB şi SIDA: 
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Acest obiectiv a fost realizat în mod satisfăcător. Strategiile TB şi SIDA au fost elaborate şi 
aprobate în iunie 2001. Implementarea lor a început în baza câtorva granturi aranjate cu asistenŃa 
Băncii, inclusiv grantul GFATM în sumă de $5,2 milioane pentru TB/SIDA; Grantul din partea 
SIDA/Suedia în sumă de $0,5 milioane pentru TB/SIDA; $0,1 milioane din Grantul Olandez de 
$10 milioane pentru Proiectul FIS; şi grantul AID de $5,5 milioane. Noua strategie pentru 
perioada 2006-2010 a fost aprobată în septembrie 2005.  
 
Indicatorul ODP:  
 
Aprobarea de către Guvern a strategiilor actualizate TB şi SIDA până în decembrie 2001. Acest 
indicator a fost realizat în mod satisfăcător. Strategia TB/SIDA pentru anii 2001-2005 a fost  
aprobată pe 18 iunie 2001. Strategia TB/SIDA pentru anii 2006-2010 a fost  aprobată pe 5 
septembrie 2005. 
 
În mod sumar, obiectivele Proiectului au fost  realizate. Proiectul a sporit calitatea sectorului 
sănătăŃii publice  prin modernizarea serviciilor de urgenŃă şi a asistenŃei medicale primare, 
inclusiv prin lucrări civile, investiŃii în echipament medical, formarea medicilor şi asistentelor 
medicale de familie şi a managerilor din sectorul sănătăŃii. Proiectul a sporit eficienŃa  serviciilor 
de asistenŃă medicală în sensul reducerii excesului de capacitate în sectorul sănătăŃii, în special în 
ceea ce priveşte numărul de spitale şi paturi spitaliceşti. Programul de asemenea a fortificat 
asistenŃa medicală primară, care, fiind confirmat în literatura internaŃională, este cel mai cost 
eficient mod de a   asigura asistenŃa preventivă. Proiectul a sporit accesul la serviciile esenŃiale 
pentru săraci prin elaborarea politicii naŃionale de asigurări medicale şi prin asigurarea accesului  
la pachetul minim de servicii de sănătate. De asemenea,  în cadrul Proiectului a fost sprijinit  
lucrul strategic, scopul căruia era combaterea epidemiei  TB şi HIV/SIDA.  
 
3.3 EficienŃa 
(Valoare netă curentă / rata economică a  rentabilităŃi , cost eficienŃa, e.g., normele unitare, cost 
minim, şi comparaŃii; şi rata economică a  randamentului)  
 
În timpul pregătirii Proiectului a fost efectuată analiza cost-eficienŃei. Rezultatele studiului au  
indicat valoarea prezentă a beneficiilor, după investiŃii şi costuri curente, de circa $10 milioane şi 
rata internă a rentabilităŃii (RIR) de 39%. La finele Proiectului nu au fost efectuate calculele RIR 
totale sau a  valorii nete curente deoarece calculele se sprijină prea mult pe presupuneri, în special 
calculele privind beneficiile indirecte. AdiŃional, este greu de a atribui beneficiile indirecte doar 
Proiectului. De exemplu, se presupune că mortalitatea infantilă s-ar fi redus cu 20% , iar 
reducerea reală a ratei mortalităŃii infantile (la nivel naŃional) a fost de 33% (de la 18,54 per 1000 
nou născuŃi în 1999 până la 12,42 per 1000 nou născuŃi în 20053). Totodată, reducerea ratei 
mortalităŃii este rezultatul a mai multor factori, inclusiv investiŃii în asistenŃa medicală primară.  
 
Cu toate acestea, afirmaŃia că cost-eficienŃa Proiectului a fost înaltă ar putea fi infirmată. 
Literatura internaŃională a documentat cost-eficienŃa înaltă a asistenŃei medicale primare. 
Cercetările arată că costul prestării asistenŃei medicale, în special a asistenŃei preventive, prin 
asistenŃa medicală primară este jos în comparaŃie cu prestarea prin asistenŃa medicală 
spitalicească sau prin cea specializată. Cercetările de asemenea arată că prestarea serviciilor de 
asistenŃă medicală primară este asociată cu utilizarea insuficientă a testelor diagnostice, mai 
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puŃine referiri la servicii specializate, şi mai puŃin prescripŃii, comparativ cu alte modele de 
prestare a serviciilor, toate fără  o diferenŃă semnificativă în satisfacŃia pacienŃilor.4  
 
3.4 Justificarea ratingului general al  rezultatelor 
(combinarea relevanŃei, realizării ODP şi eficienŃei ) 
Rating: Satisfăcător  
 
Dată fiind relevanŃa înaltă a ODP, realizarea generală a ODP, şi eventuala cost-eficienŃă înaltă a 
Proiectului, RFI clasează rezultatul general ca fiind satisfăcător. 
 
3.5 Teme umbrele, alte rezultate şi impacte 
(dacă există, în cazul în care nu au fost cuprinse anterior sau pentru a amplifica discuŃia de mai 
sus ) 
(a) Impactul asupra sărăciei, aspecte gender şi dezvoltare socială 
 
Accesul la sănătate pentru grupurile de populaŃie cu venit redus a fost sporit. Ceea ce este mai  
important, serviciile de calitate şi în bază de dovezi au fost prestate către săraci prin reabilitare şi 
dotare cu echipament a instituŃiilor medicale în zonele rurale, aşa cum este expus în punctul 3.2. 
 
ActivităŃile de comunicare sprijinite prin Proiect s-au axat pe informarea populaŃiei despre 
reformă şi au accentuat aşa domenii de interes ca acces la servicii şi asigurare de sănătate, sondaje 
ale opiniei publice (care rar sunt efectuate în cadrul Proiectelor), care atestă satisfacŃia sporită a 
consumatorilor  de serviciile îmbunătăŃite şi rolul pe care asigurarea de asistenŃă medicală o juca 
în dezvoltarea sectorului.  
 
(b) Schimbări/fortificare institu Ńională  
(în particular cu referinŃă la  impactul asupra capacităŃii pe termen lung şi dezvoltării 
instituŃionale) 
 
În centrul Proiectului se afla obiectivul de fortificare a capacităŃii. Numeroase activităŃi de 
formare sprijinite prin Proiect, în vederea perfecŃionării deprinderilor tehnice, clinice şi  
manageriale a medicilor, asistentelor medicale, managerilor de sănătate şi colaboratorilor MS au 
fost utile nu numai în fortificarea performanŃei sectorului, în special a AMP, dar de asemenea în 
ridicarea moralului întregului personal medical. Prin Proiect 748 de medici şi circa 1500 de 
asistente medicale au fost formaŃi în medicina de familie. De asemenea au fost formaŃi 300 de 
manageri în sănătate  (cu mult mai mulŃi decât obiectivul original). Formarea pentru personalul de 
vârf a fost efectuat în Ńară şi peste hotare. CâŃiva colaboratori ai Ministerului au avut oportunitatea 
să participe la conferinŃe internaŃionale, să stabilească contacte cu omologii din alte Ńări şi să fie 
expuşi experienŃelor internaŃionale în implementarea reformei sănătăŃii în general şi asigurarea de 
sănătate şi automatizarea spitalelor în particular. De asemenea a fost organizată formarea în 
elaborarea protocoalelor clinice şi ghidurilor. AsistenŃa tehnică şi formarea a fost acordată 
datorită implementării grantului PHRD acordat pentru a ghida primele etape de implementare a 

                                                 
4 Dale J et al. Cost eficienŃa tratării pacienŃilor la nivelul medicinii primare în cazuri de accidente şi de 
urgenŃă  :  comparaŃia dintre medicii generalişti, funcŃionarii superiori şi registratori. BMJ, 1996, 312:1340-
1344; Murphy AW et al. Probe controlate aleatorii cu medicii generalişti versus asistenŃă medicală comună 
în secŃii urbane de accidente şi urgenŃă  : proces, rezultat şi cost comparativ. BMJ, 1996 312:1135-1142 
and. Ward P, Huddy J, Hargreaves S. AsistenŃa medicală primară în Londra: evaluarea medicilor 
generalişti.  
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asigurărilor de sănătate. AsistenŃa tehnică şi formarea de asemenea a fost acordată în 
restructurarea spitalelor, dezvoltarea strategiei resurselor umane, etc. 
 
Între 28 iunie – 3 iulie în Chişinău a fost organizat cursul de formare în reforma sectorului 
sănătăŃi şi finanŃare durabilă  pentru oficialităŃile de vârf din sectorul sănătăŃii. La formare au 
participat patruzeci de persoane care s-au familiarizat cu experienŃele Europei şi Asiei Centrale în 
reformele sectorului sănătăŃii, precum şi cu  experienŃele reuşite şi nereuşite ale Ńărilor din aceste 
regiuni. Toate aceste formări şi cursuri au lărgit cunoştinŃele oficialităŃilor de vârf şi au 
îmbunătăŃit capacitatea MS. 
 
(c) Alte rezultate şi impacte neintenŃionate (pozitive sau negative) 
 
Proiectul a contribuit la dezvoltarea unui sistem eficient de achiziŃii  în MS şi în special la 
introducerea procedurilor eficientizate de achiziŃionare a echipamentului medical şi rezervelor. 
Proiectul a acordat atenŃie deosebită activităŃilor de comunicare. Aceste activităŃi au ajutat să 
sporească conştientizarea de către populaŃie a reformei sănătăŃii şi să genereze atitudini pozitive 
faŃă de aceasta, precum şi la o înŃelegere mai bună a asigurărilor de asistenŃă medicală.   
 
UCP s-a manifestat excelent în coordonarea şi implementarea Proiectului FIS (a se vedea detalii 
la punctul 5.2(b)).  Cu sprijin din partea Băncii capacitatea UCP a fost fortificată în domeniul 
achiziŃiilor şi managementului financiar. UCP a devenit agenŃia de  implementare centrală nu 
numai pentru Proiectul FIS, dar şi pentru Proiectul HIV/SIDA finanŃat de AID, proiectele 
finanŃate din grantul  Fondului Global pentru HIV şi TBC şi proiectul Securitatea Sângelui 
finanŃat de Banca Consiliului Europei.   
 
3.6 Sumarul constatărilor sondajele beneficiarilor şi /sau seminarelor cu păr Ńile 
interesate  
(opŃional pentru RFI de bază, obligatoriu pentru ILI, detalii în anexe ) 
 
Sondajele Beneficiarilor  
 
FIS a finanŃat Cercetarea Opiniei Publice, care a constat din elaborarea şi implementarea 
strategiei de cercetare care să ofere date cantitative şi calitative referitoare la percepŃia de către 
populaŃie a reformelor sectorului sănătăŃii în Moldova. Menirea cercetării a fost de a examina 
starea existentă a opiniei publice referitor la reforma sănătăŃii  şi a modului în care populaŃie 
reacŃionează la diferite mesaje referitoare la reformă. În cadrul sondajului s-a aflat că 
conştientizarea de către populaŃie a reformei a sporit cu 16% şi umărul persoanelor care recunosc 
că îmbunătăŃirile în sectorul sănătăŃii în Moldova pot fi realizate doar prin implementarea 
reformei sectorului sănătăŃii, a sporit cu 13%. InformaŃii mai detaliate privind sondajul sunt 
expuse în Anexa 5.  

 
4. Evaluarea Riscurilor pentru rezultatele de dezvoltare  

Rating: Moderat 
 
Riscul pentru rezultatele de dezvoltare este clasat ca moderat în baza următoarelor: 
 
În primul rând, durabilitatea realizărilor obiectivelor de dezvoltare şi reformele ulterioare în 
sănătate în mare măsură depind de proprietatea şi capacitatea MS.   Actualul MS este foarte 
angajat în implementarea agendei reformei sectorului sănătăŃii şi conlucrează la aceasta extensive 
cu  Banca Mondială şi alŃi donatori. Posibilitatea schimbării conducerii şi personalului superior 
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cheie la Minister ar împiedica reformele în sensul fortificării reŃelelor instituŃiilor de asistenŃă 
medicală primară şi micşorării numărului de paturi în spitale.  
 
În al doilea rând, Proiectul FIS a fost cu succes implementat de UCP, care fizic se afla în afara 
MS şi a fost administrată de Directorul UCP, care raporta Ministrului. Odată cu încheierea 
Proiectului şi închiderea ulterioară a UCP, MS i-a revenit o responsabilitate mai mare în 
menŃinerea rezultatelor. Capacitatea MS a fost sporită în timpul Proiectului, dar mai necesită a fi 
fortificată.  Unii factori sunt în afara controlului Proiectului, aşa ca salariile relative joase în 
sectorul public, care  îngreunează atragerea şi menŃinerea personalului calificat.  
 
În al treilea rând, vârsta medie a medicilor de familie în Moldova este în jur de 50 de ani. Cu 
îmbătrânirea medicilor şi influxul limitat de medici de familie în zonele rurale, asistenŃa medicală 
primară se poate confrunta cu un deficit de medici.  
 
În al patrulea rând, centrele actuale de medicină primară fac parte din serviciile de sănătate din 
cadrul spitalelor şi au puŃină autonomie financiară, ceea ce ridică bariere pentru prestarea de către 
aceste centre a serviciilor mai calitative pacienŃilor. 
 
Totodată, unii dintre factorii de risc identificaŃi mai sus pot fi diminuaŃi în cadrul Proiectului de 
continuare (Servicii de Sănătate şi AsistenŃă Socială), care va fi prezentat Consiliului Director la 
finele acestui an fiscal. Obiectivul acestui Proiect este de a sprijini în continuare programul 
Guvernului de sporire a echităŃii în accesul la servicii de calitate şi eficiente de sănătate şi 
asistenŃă  socială pentru populaŃia din Moldova, în corespundere cu  CCTM pentru 2007-09. În 
condiŃiile unui dialog continuu între Banca Mondială şi Guvern, oficialităŃile MS urmează să 
beneficieze în continuare de formare şi fortificare a capacităŃilor. ReŃeaua de instituŃii de asistenŃă 
medicală primară urmează a fi fortificată şi în continuare prin diferite mijloace.  

 
5. Evaluarea performanŃei Băncii şi a Împrumutatului  

(referitor la problemele planificării, implementării şi rezultatelor) 
 
5.1 PerformanŃa Băncii   
(a) PerformanŃa Băncii în asigurarea calităŃii la intrare  
(i.e., performanŃa la etapa de împrumutare ) 
Rating: Satisfăcătoare  
 
PerformanŃa Băncii  în asigurarea calităŃii la intrare este satisfăcătoare în baza: (i) concordanŃei 
obiectivelor Proiectului cu priorităŃile identificate de Guvern şi SAł (1999), în care Banca şi 
Guvernul au identificat necesităŃile critice pentru a inverse declinul continuu al indicatorilor 
sănătăŃii şi au atribuit o prioritate înaltă reformei sănătăŃii; (ii) caracterului adecvat al planului 
Proiectului, date fiind necesităŃile sectorului sănătăŃii  în timpul pregătirii Proiectului; (iii) 
condiŃiile stabilite pentru debursare în cadrul FIS care să asigure schimbările adecvate ale 
politicii; (iv) realismul presupunerilor privind necesităŃile, a aranjamentelor de implementare, 
priorităŃilor sistemului care corespundeau  situaŃiei în Ńară; (v) analizei rezonabile a alternativelor 
Proiectului şi a motivelor de refuz  şi considerarea riscurilor potenŃiale şi a măsurilor adecvate de 
diminuare a acestora. 
 
Dat fiind standardul curent, cadrul general de rezultate putea fi îmbunătăŃit. Cu toate acestea, 
Proiectul a profitat de o pregătire minuŃioasă bazată pe înŃelegerea profundă a problemelor 
principale ale sectorului, analiza riguroasă a datelor de fond şi planul minuŃios şi realizabil al 
proiectului. De aceea, calitatea la intrare a fost clasată ca satisfăcătoare. 
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(b) Calitatea supravegherii   
(inclusiv politicile fiduciare şi de protecŃie) 
Rating: Satisfăcătoare  
 
Proiectul a fost supravegheat cu mare atenŃie de echipa specialiştilor Băncii şi  consultanŃi pe 
întreaga durată a implementării acestuia. Misiunile de supraveghere aveau loc cel puŃin de două 
ori pe an. O singură dată “supravegherea virtuală” a fost efectuată prin  video conferinŃă, toate 
celelalte supravegheri fiind efectuate în Ńară cu vizite pe teren la locurile de desfăşurare a 
Proiectului. Echipa de supraveghere a Băncii a schimbat conducerea de două ori, însă conducerea 
precedentă s-a suprapus peste cea nouă, de aceea tranziŃia a trecut  fără dificultăŃi. Banca a 
monitorizat cu atenŃie progresul Proiectului şi a identificat noile probleme şi acŃiunile care urmau 
a fi luate. Calitatea evaluării la mijloc de termen a fost satisfăcătoare. Au fost identificate riscurile 
pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare, coordonate  şi implementate măsurile de diminuare a 
acestora. De asemenea, Banca a folosit oportunităŃile de  supraveghere pentru a angaja Guvernul 
în probleme asigurărilor de sănătate, în special noua conducere a Ministerului care a apărut în 
rezultatul schimbărilor în Guvern. Înregistrările în RSI şi AMs erau sincere şi clare. Fiecare 
misiune de supraveghere a organizat un seminar cu participarea conducerii şi stafului MS şi altor 
ministere centrale, precum şi   partenerii internaŃionali aşa ca OMS şi  UNICEF. Frecvent echipa 
de supraveghere de asemenea participa în conferinŃe de presă organizate de MS cu scopul de a 
informa media despre progresul realizat în cadrul Proiectului, inclusiv despre succese şi 
provocări.  
 
În pofida numeroaselor remanieri în Guvern, Banca a beneficiat de relaŃii de încredere cu 
Guvernul la toate nivelele ale sistemului, deoarece : (i) echipa a fost întotdeauna proactivă şi gata 
să ofere opŃiuni pentru soluŃionarea problemelor complexe pe măsura apariŃiei acestora, şi (ii) 
echipa a asigurat comunicarea continuă între Împrumutat şi Bancă înainte de în timpul şi între 
misiuni. Echipa de supraveghere urma cadrul de rezultate original şi raporta asupra indicatorilor 
în mod regulat. Un lucru pe care echipa de supraveghere putea să-l facă mai bine este 
îmbunătăŃirea cadrului  M&E. Având în vedere performanŃa în general satisfăcătoare a echipei de 
supraveghere a Băncii, în special în contextul circumstanŃelor  Ńării, RFI clasează calitatea 
supravegherii ca satisfăcătoare. 
  
(c) Justificarea ratingului  performanŃei generale a Băncii   
Rating: Satisfăcătoare  
 
Banca, în mare măsură, a asigurat calitatea la intrare şi a sprijinit implementarea prin lucrul de 
supraveghere corespunzător. De asemenea, Banca a asigurat aranjamentele adecvate de tranziŃie, 
inclusiv pregătirea notelor care să ghideze noul TTL(conducător al echipei proiectului din partea 
Băncii). Cadrul de rezultate putea să fie îmbunătăŃit, însă având în vedere performanŃa generală a 
Băncii, RFI clasează performanŃa Băncii ca satisfăcătoare. 
 
5.2 PerformanŃa Împrumutatului  
(a) PerformanŃa Guvernului  
Rating: Satisfăcătoare 
 
PerformanŃa Guvernului în pregătire şi implementare este evaluată ca satisfăcătoare. În timpul 
pregătirii între Guvern şi Bancă a existat o cooperare strânsă. Guvernul a fost activ implicat în 
timpul pregătirii Proiectului şi a asigurat conducerea politică  şi experienŃa tehnică necesară. În 
pofida schimbărilor politice, fiecare Guvern a sprijinit obiectivele şi implementarea Proiectului. 
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Angajamentul şi proprietatea Guvernului, în special a Ministerului SănătăŃii a fost aparentă la 
toate etapele Proiectului, în pofida  numeroaselor remanieri în Guvern.  
 
(b) PerformanŃa AgenŃiei sau a AgenŃiilor de Implementare  
Rating: Foarte satisfăcătoare 
 
 Ministerul SănătăŃii  Foarte satisfăcătoare  
 
PerformanŃa MS a fost clasată ca satisfăcătoare datorită angajamentului politic şi a sprijinului în 
pregătirea şi implementarea Proiectului FIS şi a reformelor sectorului sănătăŃii  în general. Este 
relevant de a menŃiona că Ministerul SănătăŃii şi ProtecŃiei Sociale au fost separate la  etapa de 
evaluare, dar contopite în ultimul an de implementare a Proiectului. Ministerele au fost separate 
iarăşi după închiderea creditului. 
 
Proiectul a fost gestionat de UCP. UCP a fost creată ca persoană juridică subordonată MS şi MF. 
UCP a elaborate  Manualul OperaŃional al Proiectului care a asigurat operaŃiunilor. În cursul  
implementării UCP a implicat spitalele şi centrele de sănătate pentru a obŃine opiniile lor privind 
starea instituŃiilor medicale şi solicitările de îmbunătăŃire. Apoi mijloacele erau alocate 
instituŃiilor medicale în baza necesităŃilor şi priorităŃilor şi prin proceduri competitive ca parte a 
operaŃiunilor FIS. UCP a angajat un specialist principal în achiziŃii şi un specialist în management 
financiar, care au fost formaŃi peste hotare. Pe parcursul implementării, de 4 ori a avut loc 
schimbarea miniştrilor, totodată continuitatea UCP a asigurat să nu fie reŃineri în implementare. 
UCP a angajat Guvernul în Proiect prin consultare cu Ministerele, personalul superior şi 
specialiştii principali. În ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea, UCP a conlucrat strâns cu 
Centrul de Sănătate Publică şi Management pentru a obŃine indicatorii cheie şi a trimite rapoartele 
de progres ale Băncii. UCP a angajat un consultant independent pentru efectuarea evaluării la 
mijloc de termen şi evaluărilor la finele Proiectului. Dată fiind performanŃa generală a UCP, în 
special în circumstanŃele  schimbărilor în conducerea MS şi echipa Băncii Mondiale, RFI 
clasează performanŃa UCP ca fiind foarte satisfăcătoare. 
 
 (c) Justificarea ratingului  performanŃei generale a Împrumutatului 
Rating: Satisfăcătoare  
 
PerformanŃa generală a Împrumutatului este clasată ca satisfăcătoare. 

 
6. LecŃiile însuşite  

(atât specifice Proiectului, cât şi de aplicare generală) 
 
Proiectul a produs următoarele lecŃii:  
 
În primul rând, echipa Băncii a fost în stare să mobilizeze resurse financiare  pentru a angaja şi 
sprijini financiar guvernul în realizarea obiectivelor generale. Atunci când Guvernul a iniŃiat la 
scară naŃională politica de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală, echipa Băncii a fost în stare 
să mobilizeze rapid grantul PHRD pentru a ajuta la implementarea acestei politici, care pe de o 
parte a facilitat implementarea şi pe de altă parte a sporit încrederea între părŃi.  
 
În al doilea rând, Proiectul a elaborate mecanismele de debursare  a mijloacelor de credit şi grant. 
Aceste mecanisme erau legate de restructurarea în general a sănătăŃii şi obiectivele reformei, care 
au oferit Guvernului stimulente relativ puternice de a urmări obiectivele generale ale Proiectului.  
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În al treilea rând, coordonarea strânsă cu partenerii de dezvoltare în vederea asigurării coerenŃei şi 
complementarităŃii activităŃilor a avut o importanŃă critică. Stabilirea relaŃiilor strânse de lucru cu 
partenerii de dezvoltare, în special cu OMS şi UNICEF, a fost de importanŃă centrală pentru 
asigurarea unei consultanŃe coherente privind  finanŃarea sănătăŃii şi protocoalele clinice. 
 
În al patrulea rând, implicarea părŃilor interesate pe tot parcursul implementării Proiectului este  
crucială. Abilitarea locală privind planificarea şi implementarea planurilor elaborate local de a 
concura pentru finanŃarea oferită de FIS a rezultat în sporirea proprietăŃii, angajamentului şi 
transparenŃei. 
 
În al cincilea rând, comunicarea, diseminarea informaŃiei şi fortificarea capacităŃii a jucat un rol 
semnificativ în implementarea cu succes a oricărui Proiect şi acest Proiect nu a fost o excepŃie.  
 
În al şaselea rând, axarea pe identificarea problemelor şi căutarea soluŃiilor în echipă coerentă, 
colaborativă  Bancă –client, este importantă pentru obŃinerea rezultatelor. Rolul echipei Băncii în 
crearea atmosferei de încredere şi parteneriat a fost de importanŃă primordială pentru 
implementarea efectivă şi realizarea rezultatelor dorite. 
 
În al şaptelea rând, alte proiecte au beneficiat de UCP, creată original pentru proiectul FIS. 
Proiectul FIS în mare măsură a sporit capacitatea UCP, în special în domeniul achiziŃiilor şi  a 
managementului financiar, ceea ce a facilitat managementul şi coordonarea altor proiecte 
finanŃate de AID şi alte agenŃii internaŃionale .  
 
În sfârşit, indicatorii trebuie să fie măsurabili, siguri şi să reflecte obiectivele de dezvoltare. 
Trebuie să existe o deosebire clară între indicatorii finali şi indicatorii intermediari. Indicatorii  
specificaŃi trebuie să fie aceeaşi în DEP şi RSI. AdiŃional, Proiectul putea să beneficieze de  un 
plan de evaluare axat pe impact, pentru a obŃine dovezi mai ştiinŃifice referitoare la măsura în 
care politica naŃională şi îmbunătăŃirile făcute în centrele de asistenŃă medicală primară  au produs 
schimbări în accesul şi utilizarea serviciilor de sănătate5. 

 
7. Comentarii privind problemele ridicate de Împrumutat /AgenŃiile de  
Implementare /Parteneri  

(a) Împrumutat /Agen Ńiile de  Implementare 
 
(b) Co-finanŃatorii  
 
(c) AlŃi parteneri şi păr Ńi interesate   
(e.g. ONG-uri/sectorul privat /societatea civilă) 
 

                                                 
5 În timpul Proiectului a avut loc schimbarea politicii naŃionale în 2004, odată cu  implementarea 
asigurărilor obligatorii de asistenŃă medicală la nivel naŃional. S-au produs schimbări în ceea ce priveşte 
măsura în care urmeau să fie renovate şi dotate cu echipament centrele de asistenŃă medicală primară. 
Aceste schimbări exogene puteau fi efectuate în baza datelor colectate de la gospodăriile casnice, care a r fi 
oferit dovezi mai ştiinŃifice referitor la măsura în politica naŃională şi îmbunătăŃirile în centrele de asistenŃă 
medicală primară au sporit accesul şi utilizarea serviciilor de sănătate. 
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Anexa 1. Costurile Proiectului şi FinanŃarea   
(a) Costul Proiectului pe componente (în echivalentul milioane USD) 

Componentele 
Estimarea la 

evaluare  (milioane 
USD) 

Estimarea 
actuală/recentă 
(milioane USD) 

% din  evaluare   

 I. DEZVOLTAREA POLITICII 
ŞI FORTIFICAREA 
INSTITUłIONALĂ 
FORTIFICAREA MS 

1,61 2,5 155% 

 II. FONDUL DE INVESTIłII ÎN 
SĂNĂTATE  

16,12 17,4 102%6 

 III. MANAGEMENTUL ŞI 
EVALUAREA PROIECTULUI 

0,57 0,6 105% 
 

    

Costul Total de Bază    18,30   

ContingenŃe fizice  0,00   
ContingenŃe de preŃ  0,70   

Total Costuri ale Proiectului  19,00 20,5  
Fondul de Pregătire a Proiectului 1,00 0,00  
Taxa BIRD  0,00 0,00  

Total FinanŃare necesară    20,00 20,5 102,5% 
    

 
 (b) FinanŃarea  

Sursa de mijloace  
Tipul de  Co-

finanŃare  

Estimarea la 
evaluare  
(milioane 

USD) 

Estimarea 
actuală/recen
tă (milioane 

USD) 

% din  
evaluare   

 Împrumutatul   1,6   
Guvernul OLANDEI (cu excepŃia  
MFA/Min Dezv. Coop 

 8,47 10,0 119% 

AsociaŃia InternaŃională pentru  
Dezvoltare (AID) 

 10,0 10,5 105% 

                                                 
6 102% au fost calculate în baza 17,4/(16,12 + 1 milion US$ PPF). 
7 Suma originală de 8,4 milioane $SUA a fost  suma estimată în DEP (din 24 iulie 2000). În Acordul final 
legal (11 aprilie 2001) suma finanŃării a fost de 10 milioane $SUA. 
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Anexa 2. Rezultatele pe Componente  
 

În această anexă se efectuează evaluarea separată şi clasarea rezultatelor pe componente. 
InformaŃiile privind rezultatele Proiectului strâns legate de  indicatorii cheie ai Proiectului şi 
comentate în textul RFI, nu se repetă. Această anexă generalizează rezultatele pe componente în 
format de tabel, după cum urmează.  
 

Componenta Rezultate/activităŃi   
planificate la  

evaluare 

Rezultate/activităŃi   reale 
la RFI  

Comentarii 

Componenta I. 
Dezvoltarea 
politicii şi 
fortificarea 
instituŃională, 
fortificarea MS 
(cost real total 2,5 
milioane $SUA). 
   
 
 
 
 
(a) Dezvoltarea 
politicii sănătăŃii 
 

Suport la elaborarea cadrului 
legal a reformei sectorului 
sănătăŃii, inclusiv  
(i) finanŃarea asistenŃei 
medicale (sursele de 
finanŃare şi alocarea 
resurselor);  
(ii) pachetul de bază a 
serviciilor de asistenŃă 
medicală;  
(iii)divizarea prestator-
plătitor; 
(iv)taxele de utilizator;  
(v) planul resurse umane; 
(vi) strategiile TB şi SIDA. 

(i) Alocarea resurselor în 
baza numărului de populaŃie 
a fost aplicat în cadrul 
Companiei NaŃionale de 
Asigurări în Medicină. 
AsistenŃa medicală este 
finanŃată din impozitul pe 
salariul angajaŃilor şi din 
bugetul de stat.  

(ii) Pachetul minim de 
servicii de sănătate a fost 
aprobat de Guvern. 

(iii) A fost creată Compania 
NaŃională de Asigurări în 
Medicină.  

(iv) PacienŃii nu trebuie să 
plătească taxe pentru 
serviciile incluse în pachetul 
minim de servicii de sănătate 

(v) A fost elaborate planul de 
resurse umane. 

(vi) Strategiile TB şi SIDA 
au fost elaborate şi aprobate 
în iunie 2001 

Proiectul a acordat 
asistenŃă MS la elaborarea  
planului de resurse umane, 
cu definiŃii clare ale 
nivelelor necesare de 
personal, abilităŃi şi 
exigenŃe faŃă de pregătire, 
pentru tot sectorul 
sănătăŃii. Obiectivul 
planului este de a 
restructura resursele 
umane din sector cu 
scopul de a îmbunătăŃi 
eficienŃa şi eficacitatea 
serviciilor de sănătate şi de 
a optimiza utilizarea  
resurselor. Pachetul minim 
a fost definit în 2004 şi 
apoi extins în 2005 şi 
2006. Deşi pacienŃii nu 
trebuie să plătească taxe 
pentru serviciile incluse în 
pachetul de bază de 
servicii de sănătate , ei 
trebuie să achite taxe 
pentru serviciile care nu se 
conŃin în acest pachet.  
Satisfăcător  

(b)Comunicarea  
privind Reforma 
Sectorului 
SănătăŃii  

(i) Campanii de comunicare 
au fost organizate cu scopul 
de a informa părŃile 
interesate despre reforma  
sectorului ; 
(ii) MS urmează să 
beneficieze de experienŃa 
organelor  media în 
comunicare.  

(i) A fost implementată 
campania de Conştientizare 
Publică în două etape  . 
(ii) ConsultanŃii au lucrat la 
fortificarea capacităŃii locale 
pentru a  asigura 
continuitatea şi 
îmbunătăŃirea în continuare a 
eforturilor de comunicare a 
MS în sprijinul reformei 
sectorului sănătăŃii. 
 

Din martie 2002, cu suport 
din partea  Proiectului a 
fost implementată 
campania de 
Conştientizare Publică în 
două etape . Prima etapă a 
avut ca scop evaluarea 
atitudinilor populaŃiei şi a 
părŃilor interesate faŃă de 
reforma sectorului 
sănătăŃii şi  pregătirea lor 
de a sprijini reforma. A 
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doua etapă a fost orientată 
spre identificarea 
schimbărilor în atitudini ca 
urmare a campaniei. 
Satisfăcător 

(c) Program de 
formare în  
management şi 
tehnică   

(i) formarea medicilor, 
asistentelor medicale şi 
personalului implicat în 
prestarea serviciilor de 
sănătate din pachetul de 
bază;  
(ii) formarea managerilor la 
nivel central, de judeŃ şi 
instituŃie medicală  . 
 

(i) 748 medici şi 1474 
asistente medicale au fost 
formate în cadrul 
programului de formare în 
practica generală. 
(ii) au fost formaŃi 300 de 
manageri în sănătate  

Programele de formare au 
fost contractate de UCP în 
formare a îmbunătăŃit 
efectiv cunoştinŃele 
teoretice şi deprinderile 
practice  a medicilor 
generalişti şi asistentelor 
medicale care au 
beneficiat de formare. 
 
Numărul de manageri în 
sănătate care au participat 
la formare  a depăşit 
obiectivul original.  
 Satisfăcător 

Componenta II. 
Fondul de 
InvestiŃii în 
Sănătate  
(cost real total 
17,4 milioane 
$SUA)  
 
(a) AsistenŃa 
medicală de 
urgenŃă şi primar ă  

Asigurarea finanŃării în bază 
competitivă municipalităŃii  
Chişinău şi judeŃelor pentru 
servicii de asistenŃă medicală 
primară şi de urgenŃă. 

FinanŃarea a fost asigurată 
municipalităŃii  Chişinău şi 
judeŃelor pentru AMP şi 
servicii de  urgenŃă.  

 
Satisfăcător   
Pentru detalii a se vedea 
Nota 1 de mai jos 
 

 
 
 
(b) Renovarea 
spitalelor  

Efectuarea investiŃiilor  
limitate în renovarea 
spitalelor principale până la 
300 000 $SUA per instituŃie 
medicală. 

InvestiŃiile efectuate în 
spitalele principale.  

 
Satisfăcător   
Pentru detalii a se vedea 
Nota 2 de mai jos 
 

Componenta III –
Managementul şi  
Evaluarea n 
Proiectului  
(cost real total 0,6 
milioane $SUA) 
 
(a) Managementul 
Proiectului  
 

Crearea UnităŃii de 
Coordonare a Proiectului 
care să gestioneze şi 
coordoneze Proiectul. 

UCP a fost creată ca o 
persoană juridică 
subordonată MS şi MF.  

UCP a gestionat cu succes 
Proiectului în pofida  
schimbărilor în Guvern şi 
conducătorilor echipei 
Băncii. 
Satisfăcător 

(b) Evaluarea  
Proiectului  
 

Asigurarea finanŃării pentru 
monitorizare şi evaluare la 
diferite etape ale Proiectului. 

Proiectul a fost evaluat la 
mijloc de termen şi la final.  

CâŃiva indicatori nu au 
fost colectaŃi în mod 
corespunzător. 
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Moderat Satisfăcător 
 

Nota 1: InvestiŃiile în serviciile de urgenŃă şi centrele de asistenŃă medicală primară pot fi 
generalizate după cum urmează:  

• AchiziŃionarea a 2089 seturi portabile pentru medicii de  familie, ceea ce cuprinde  
100% de medici de familie care activează în prezent în instituŃiile AMP. 

• AchiziŃionarea a 606 seturi de echipament medical de bază, distribuite la  343 
instituŃii AMP, ceea ce cuprinde mai mult de 85% din toate instituŃiile de AMP din 
republică. 1 set include circa 30 de obiecte (tonometru ocular, electrocardiograf, set 
neurologic, cântar pentru adulŃi şi copii, scaun ginecologic, masă pentru examinarea nou 
născuŃilor, unitate de oxigen, stetoscop cu ultrasunet etc.), pentru examenul medical 
primar şi diagnosticare.   

• AchiziŃionarea a 35 de seturi mici de echipament medical complex, distribuite în toate 
Centrele raionale a Medicilor de Familie; 

• AchiziŃionarea a 40 de seturi mari de echipament medical complex (1 set include: 1 
ultrasonograf, 1 fibrogastroscop şi 1 colposcop), distribuite Centrelor raionale a 
Medicilor de Familie şi 5 AsociaŃii Teritoriale Medicale din municipiul Chişinău; 

• AchiziŃionarea a 93 seturi de echipament de laborator de bază  (1 set include 1 
microscop binocular, 1 hemoglobinometru, 1 analizator biochimic, 1 cronometru, 1 set de 
pipete semiautomate), distribuite instituŃiilor AMP rurale. 

• AchiziŃionarea a 44 seturi de echipament de laborator complex (1 set include 1 
microscop binocular, 1 hemoglobinometru, 1 analizator biochimic, 1 analizator 
hematologic, 1 cronometru 1 set de pipete semiautomate). Prin aceste ultimele două 
achiziŃii UCP a dotat peste 34% din instituŃiile AMP din republică cu echipament de 
laborator modern. 

• AchiziŃionarea seturilor informaŃionale pentru serviciul AMP din toate raioanele (1 set 
include 2 computere, 2 imprimante, 1 aparat fax, 1 copiator, accesorii şi consumabile). 

• Reabilitarea fizică a 100 de instituŃii AMP în toată republica (25% din toate instituŃiile 
AMP).  

• AchiziŃionarea a 75 de ambulanŃe pentru Serviciul de UrgenŃă. 

• AchiziŃionarea a 5 seturi de sisteme de comunicaŃie şi informa Ńionale pentru StaŃia de 
UrgenŃă din Municipiul Chişinău şi 4 staŃii de urgenŃă zonale din republică. Scopul 
acestei activităŃi a fost de a spori eficienŃa generală a serviciului la toate etapele acestuia, 
începând cu accesibilitatea serviciului 903 pentru populaŃie, procesarea apelului telefonic 
şi direcŃionarea spre locul accidentului sau a bolii şi terminând cu  spitalizarea sau 
soluŃionarea definitivă a cazului de urgenŃă, implicarea poliŃiei, serviciului de pompieri, şi 
eventual, alte servicii specializate necesare de a soluŃiona cazul.   

• AchiziŃionarea echipamentului de instruire pentru Colegiul Medical şi centrul de 
instruire al serviciului de urgenŃă (hărŃi anatomice şi simulatoare).   

 
Nota 2: InvestiŃii în asistenŃa medicală spitalicească finanŃate în cadrul Proiectului pot fi  
generalizate după cum urmează: 

���� AchiziŃionarea echipamentului medical pentru saloanele de urgenŃă în toate spitalele 
raionale şi Centrul Medicinii de UrgenŃă din municipiul Chişinău (37 de seturi). 1 set 
include: 1 electrocardiograf cu  6-12 canale, 1 regulator-aspirator portabile, 1 iluminator 
portabil, 1 cardiomonitor portabil, 1 aparat pentru ventilaŃie artificială, 1 scaun cu rotile 
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neautomat, 1 otoscop-oftalmoscop, 1 unitate de oxigen pentru adulŃi şi copii, 1 
laringoscop cu lamele pentru adulŃi şi copii.   

���� AchiziŃionarea echipamentului medical pentru sălile de operaŃie în toate spitalele 
raionale (35 seturi). 1 set include: 1 masă de operaŃii, 1 aparat pentru ventilaŃie artificială 
şi  anestezie, 1 lampă chirurgicală, 1 aparat de aspirare staŃionar, 1 coagulator, 1 
cardiomonitor, 1 defibrilator, 1 laringoscop cu lamele pentru adulŃi şi copii.  

���� AchiziŃionarea echipamentului medical şi de instruire pentru chirurgia 
laparoscopică şi secŃia de urologie a spitalului republican. Echipamentul include 
următoarele: (i) 2 seturi de echipament medical instruire pentru chirurgia laparoscopică 
(destinaŃia : Centrul Medicinii de UrgenŃă din municipiul Chişinău şi SecŃia de Chirurgie 
Abdominală a Spitalului Republican), (ii) 1 pelvitrainer pentru personalul medical instruit 
în chirurgia laparoscopică (destinaŃia: Universitatea de Medicină ), (iii) 1 litotriptor 
ultrasonic (secŃia de urologie a spitalului republican) şi (iv) 1 ultrasonograf cu  sistem 
doppler integrat, transducer şi imprimantă (secŃia de urologie a spitalului republican). 

���� AchiziŃionarea echipamentului medical pentru secŃia neurochirurgie  a Spitalului de 
urgenŃă din municipiul Chişinău. 

���� AchiziŃionarea echipamentului medical pentru secŃia ORL a Spitalului Republican 
pentru copii “E. CoŃaga” din municipiul Chişinău.  

���� AchiziŃionarea echipamentului medical pentru chirurgia endoscopică şi  
laparoscopică, în scopuri medicale şi de instruire (Spitalul de UrgenŃă). 



PROIECT 

Anexa 3. Analiza economică şi financiară  
(inclusiv presupunerile în analiză) 
 
În timpul pregătirii  Proiectului a fost efectuată analiza cost-eficienŃei. Rezultatele studiului au  indicat  
valoarea reală a beneficiilor nete, după investiŃii şi costuri curente, de circa $10 milioane şi rata internă 
a rentabilităŃii (RIR) de 39%. La finele Proiectului nu au fost efectuate calculele RIR totale sau a  
valorii nete curente deoarece calculele se sprijină prea mult pe presupuneri, în special calculele privind 
beneficiile indirecte. AdiŃional, este greu de a atribui beneficiile indirecte doar Proiectului. 
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Anexa 4. Procesele de suport pentru împrumut şi implementare/supraveghere ale 
Băncii   

 
(a) Membrii echipei Băncii  

Numele  FuncŃia Unitatea Responsabilitatea/ 
Specialitatea 

Împrumut 

Joana Godinho 
Specialist Principal în 
Sănătate   

ECSHD 
(LCSHH) 

Conducător al echipei 
Băncii 

Neil Parison Economist  Membru al echipei  
Denham Pole   Membru al echipei 
Slavian Gutu Specialist Comunicare   Membru al echipei 
Christian Hurtado Managementul Proiectului  Membru al echipei 
Imre Holo Economist  Membru al echipei 
Eszter Kovacs AchiziŃii  ECSPS Membru al echipei 

Hiran Herat 
Specialist în Management 
Financiar 

LOAG1 Membru al echipei 

Jennifer Manghinang Asistent de Program ECSHD Membru al echipei 
Zoe Kolovu, Jurist LEGOP Membru al echipei 

Jan Pakulski 
Specialist Principal în 
Dezvoltare Socială & 
Societate Civilă  

ECSSD Membru al echipei 

Ala Pinzari Analist OperaŃiuni  ECSHD Membru al echipei 
Rose-May Brea Colon Coordonator Buget   Membru al echipei 

 

Supraveghere /RFI 
Bogdan Constantin 
Constantinescu 

Specialist Principal în 
Management Financiar 

ECSPS Membru al echipei 

James Cercone Consultant  Membru al echipei 

Richard Gargrave 
Specialist Principal în 
AchiziŃii 

ECSPS Specialist AchiziŃii  

Joana Godinho 
Specialist Principal în 
Sănătate   

ECSHD 
(LCSHH) 

Conducător al echipei 
Băncii 

Betty Hanan 
Coordonator Principal 
OperaŃiuni  

ECSHD 
Conducător al echipei 
Băncii 

Anna Goodman Asistent de Program ECSHD Asistent de Program 
Nedim Jaganjac Consultant ECSSD Membru al echipei 
Xiaohui Hou Tânăr specialist  YPP Membru al echipei 

Maris Jesse 
Specialist Principal în 
Sănătate   

ECSHD 
Conducător al echipei 
Băncii 

Vitaly Kazakov 
Specialist în Management 
Financiar 

ECSPS 
Specialist în Management 
Financiar 

Antonio C. Lim Coordonator OperaŃiuni   ECSHD Membru al echipei 
Rekha Menon Economist Principal ECSHD Membru al echipei 
Ala Pinzari Coordonator OperaŃiuni   ECSHD Membru al echipei 
Tamara Ursu Asistent de Program ECCMD Asistent de Program 
Anna L Wielogorska Specialist Principal AchiziŃii ECSPS Specialist AchiziŃii 
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 (b) Timpul şi Costul Personalului 
Timpul şi Costul Personalului (numai bugetul Băncii) 

Etapa ciclului Proiectului  
Nr. de săptămâni  USD, mii (inclusiv costuri 

de deplasare şi consultanŃă) 
Împrumut   

 AF98  13,62 
 AF99  147,63 
 AF00 62 197,17 
 AF01 20 35,60 
 AF02  0,00 
 AF03  0,00 
 AF04  0,00 
 AF05  0,00 
 AF06  0,00 
 AF07  0,00 

 

Total:  82 394,02 
Supraveghere /RFI    

 AF98  0,00 
 AF99  0,00 
 AF00  0,00 
 AF01 26 63,82 
 AF02 41 100,29 
 AF03 21 91,34 
 AF04 21 101,94 
 AF05 13 70,11 
 AF06 18 69,23 
 AF07 7 24,72 

 

Total:  147 521,45 
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Anexa 5. Rezultatele Studiului Beneficiarilor  
(dacă există) 

În 2002 şi 2003 FIS a finanŃat studiul de Cercetare a Opiniei Publice, care s-a constituit din elaborarea 
şi implementarea strategiei de cercetare în vederea asigurării datelor cantitative şi calitative privind 
percepŃia de către populaŃie a reformei sectorului sănătăŃii în Moldova. Cercetarea avea ca scop să 
examineze starea curentă a  opiniei publice şi  cum vor reacŃiona populaŃia la diferite mesaje privind 
reforma. În particular, se preconiza că cercetarea  va studia aprecierea de publicul general precum şi de 
grupurile Ńintă specifice a situaŃiei existente în sectorul sănătăŃii şi gradul lor de pregătire  pentru a  
sprijini diferite măsuri care urmează a fi introduse în cadrul Proiectului FIS. Cercetarea a inclus: 
(i)efectuarea a două sondaje la scară naŃională; (ii) organizare a 9 şedinŃe cu  grupurile focus cu diferite 
părŃi interesate care posibil să aibă atitudini diferite faŃă de reformă.  

Principalele constatări pot fi generalizate după cum urmează (analiza comparativă a sondajelor I şi II): 

• Nivelul conştientizării de către populaŃie a reformei a sporit  cu 16%.  

• Numărul de persoane care recunosc că îmbunătăŃirile în sectorul sănătăŃii în Moldova pot fi 
realizate doar prin implementarea reformei sănătăŃii  a sporit cu  13%.  

• Cota oponenŃilor închiderii spitalelor mici şi ineficiente a scăzut cu 9%.  

• RespondenŃii şi-au îmbunătăŃit opiniile despre instituŃia medicilor de familie. O mare parte a 
locuitorilor intervievaŃi (55%) au beneficiat de servicii, care au încurajat opinia pozitivă despre 
această inovaŃie.  

• O mică îmbunătăŃire a opiniei despre serviciul de urgenŃă: mai puŃini respondenŃi (23%) s-au 
plâns despre insuficienŃa medicamentelor şi instrumentelor la serviciul de urgenŃă.  

• Procentul respondenŃilor care au apelat la asistenŃa de urgenŃă în comparaŃie cu ultimul sondaj a 
scăzut (52% în 2002 şi 45% în 2003). 

• PlăŃile neformale (inclusiv în cash şi în natură) sunt oferite medicilor la fel de frecvent ca şi 
înainte (52% de  respondenŃi în ambele sondaje), deşi numărul persoanelor care ar prefera să 
plătească doar taxele oficiale a sporit considerabil (41% de respondenŃi în 2002 şi 51% din  
respondenŃi în 2003).  

• Mai puŃine persoane  (22%) au optat în favoarea re-instituirii sistemului Sovietic.  

• Un număr crescând de persoane au acceptat existenŃa diferitor tipuri de instituŃii medicale, 
inclusiv a celor private. PopulaŃia se obişnuieşte cu necesitatea de a plăti pentru unele servicii 
medicale. Numărul persoanelor care preferă să plătească taxe oficiale a sporit cu 10%.  
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Anexa 6. Raport asupra seminarului cu păr Ńile interesate şi rezultatelor  
(dacă există) 
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Anexa 7. Sumarul  RFI a Împrumutatului şi/sau comentariile asupra versiunii 
preliminare a RFI  

 
Date de fond şi obiective 

1. Obiectivul evaluării a fost de a examina trei întrebări: 
•  Dacă problema care urma a fi soluŃionată în cadrul Proiectului mai există  în acea condiŃie 

în care a fost prezentată original  
• Dacă impactul asupra beneficiarilor şi mediului a fost relevant 
• Dacă executarea programată a procesului a fost efectivă 

 
2. În 1999 situaŃia în Moldova a fost dramatică. După aproape 10 ani de tranziŃie indicatorii de 

sănătate şi cei economici erau slabi şi se înrăutăŃeau. În perioada de intervenŃie au fost realizate 
ameliorări majore, deşi starea sănătăŃii în Ńară rămânea proastă (durata medie a vieŃii 68), economia 
slabă şi veniturile joase (în mediu 720 $SUA /capita), în comparaŃie cu Ńările  UE.8 În prezent 
durata vieŃii s-a stabilizat şi au fost realizate progrese în sensul indicatorilor cheie, aşa ca rata 
mortalităŃii şi mortalitate infantilă.  Ratele bolilor infecŃioase urmează a fi monitorizate cu atenŃie. 

 
3. SituaŃia curentă, deci este mai stabilă, dar încă dificilă. Mai există provocări considerabile pe 

termen lung sensul îmbunătăŃirii stării sănătăŃii populaŃiei, dar situaŃia nu mai prezintă o  criză. 
 
4. În ceea ce priveşte instituŃiile medicale publice, Proiectul FIS a constituit  o ancoră de salvare. 

Aproximativ echivalent cu bugetul anual al MS în 2000, importanŃa Proiectului pentru 
supravieŃuirea  instituŃiilor medicale publice nu poate fi subestimată. Deoarece cea mai mare parte a 
populaŃiei, şi bineînŃeles populaŃie din mediul rural, depinde, în ceea ce priveşte necesităŃile lor de 
sănătate şi sociale, de serviciile medicale publice, anvergura şi ambiŃiile proiectului au fost 
considerabile.  

 
5. Strategia Proiectului a fost de a  re-orienta sistemul de asistenŃă medicală publică (Semaşko) de la 

asistenŃa specializată, acordată printr-o reŃea vastă, degradată şi costisitoare  de spitale; spre un 
sistem relativ mai cost eficient de Practică Generală şi servicii de ambulator. Deşi Practica Generală 
(care a început să fie numită ‘Medicina de Familie’) este pe larg practicată şi acceptată în Europa de 
vest, şi a fost pilotată în Moldova încă din 1993, în 2000 ea încă nu a fost recunoscută ca 
specialitate medicală în Moldova. Medicina de Familie era văzută ca un mijloc viabil de a asigura 
acces universal la serviciile esenŃiale. 

 
Metodologia şi colectarea de date  

6. A fost adoptată metoda de elaborare a listei de întrebări în baza matricei care stabileşte legătura 
dintre Proiect şi activităŃile acestuia cu datele de fond şi implementarea reformei sectorului 
sănătăŃii. Matricea a cuprins 7 gropuri de întrebări. Întrebările de evaluare de asemenea pot fi legate 
clar cu indicatorii cheie care au fost specificaŃi în Documentul de Evaluare a Proiectului. 

 
Matricea de întrebări a fost utilizată pentru a ghida colectarea  datelor, utilizând procedee calitative 
şi cantitative şi sursele de date. Aceste întrebări de orientare ulterior au fost descifrate sau 
reformulate în dependenŃă de metoda de evaluare  sau partea interesată, sursa de date.  
 

7. În timpul evaluării echipa s-a confruntat cu mai multe provocări  şi riscuri: 
• Perioada scurtă de evaluare  

                                                 
8 CSPPHHCM 2005 şi portalul Oficial al Guvernului Moldovei. 
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• Problema disponibilităŃii unor părŃi interesate datorită perioadei de vacanŃă şi remanierilor (în 
special în afara Ńării) 

În pofida acestor provocări echipa a reuşit să efectueze vizite în 10 din 35 raioane. Persoanele 
intervievate au fost deschise şi sincere. Interviuri structurate au avut loc cu mai mult de 30 de părŃi 
interesate cheie. 

 
 

Implementarea Proiectului 

8. Medicina de Familie este deja un concept stabilit în Moldova. Proiectul FIS a jucat un rol cheie în 
această realizare. În cadrul Proiectului au fost renovate 100 din 430 de instituŃii medicale care 
aveau nevoie de aceasta, 360 din aceste instituŃii au fost dotate cu echipament medical, au fost 
elaborate cursurile de re-profiilare şi formare şi oferită formare la 750 din  aproximativ 2500 medici 
şi 1500 de asistente medicale. 

 
9. Aceste succese au fost realizate în pofida faptului că în perioada proiectului Miniştrii s-au schimbat 

de 4 ori şi a avut loc reorganizarea administraŃiei publice de la judeŃe (11) în raioane (35) care în 
mod fundamental a schimbat baza originală de planificare a investiŃiilor şi a rezultat într-o repetare 
considerabilă în lucrări şi reŃineri. 

 
10. În ceea ce priveşte micşorarea capacităŃii sectorului spitalicesc, între 1998 şi 2004 numărul de 

paturi a fost redus de la 106 până la 58 per 10 000 locuitori. Rezultate majore au fost obŃinute la 
etapa timpurie a Proiectului. Proiectul avea ca scop  stimularea restructurării sectorului spitalicesc  
prin stabilirea legăturii între disponibilitatea mijloacelor care urmează a fi investite în instituŃiile de 
asistenŃă medicală primară cu obiectivele de restructurare. Din punct de vedere managerial, acest 
‘mecanism competitiv’ nu a recunoscut că părŃile de sus şi cele de jos reveneau la diferite părŃi şi 
subminau propriile eforturi de a stimula planificarea şi capacitatea de management a Proiectului la 
nivele periferice prin ajustarea valorii finanŃării proiectelor investiŃionale planificate cu un 
coeficient legat de scorul bazat în primul rând pe obiectivele de restructurare; fără a lua în 
consideraŃie modul în care ar putea afecta implementabilitatea planului original. Necesitatea de 
micşorare continuă a capacităŃii şi reconstrucŃiei în sectorul public spitalicesc este acceptată în 
Moldova şi a doua etapă de planificare este în desfăşurare. Acum accentul se pune re reconstrucŃie, 
i.e. nu numai reducerea capacităŃii, dar şi modernizarea celor rămase. AgenŃiile de finanŃare din 
exterior examinează în ce mod poate fi uşurat procesul de restructurare astfel încât să sprijine 
procesul managerial dificil. 

 
11. Până la urmă, planificarea investiŃiilor a devenit relativ neformală, bineînŃeles în ceea ce priveşte 

proiectele de infrastructură, însă conducerea Proiectului FIS s-a dovedit a fi foarte efectivă şi  
flexibilă în asigurarea suportului financiar la nivel local în vederea maximizării  rezultatelor pe 
şantiere. Un mare succes al Proiectului ca Fond de InvestiŃii   a fost abilitatea lui de a utiliza 
finanŃarea disponibilă pentru a asigura mijloace adiŃionale pentru  infrastructură – “dacă plătiŃi 
reparaŃiile cosmetice, vom plăti pentru reparaŃia acoperişului ” –deşi erau aranjamente într-un fel 
neformale, însă dat fiind faptul că dispun de un mare potenŃial, contractele pentru proiecte capitale 
mai mari bineînŃeles trebuie să fie planificate şi formalizate (atât la nivel de instituŃie, cât şi la nivel 
de reŃea). Proiectul s-a limitat la finanŃarea publică locală, dar un mare potenŃial de finanŃare rezidă 
în sectorul privat  şi chiar din partea medicilor. Atunci ar apărea probleme de proprietate şi 
respective probleme privind modalitatea de contractare a serviciilor publice din instituŃii medicale 
public-private, însă aceste probleme nu sunt de nedepăşit şi  exemple există atât în Moldova, cât şi 
internaŃional. 
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12. Aproape toate părŃile interesate sunt de acord că nu există cale întoarsă de la Medicina de Familie, 
însă calea nu întotdeauna a fost netedă. Există numeroase compromise. Însăşi Proiectul ilustrează în 
ce mod conceptual trebuie să concureze cu alte  necesităŃi şi cerinŃe. De exemplu, 4 milioane $SUA 
au fost cheltuite pe ambulanŃe, ceea ce ar putea rezulta în ocolirea de către pacienŃi a Medicinii de 
Familie. Fiind cheltuite pe Medicina de Familie, de exemplu, puteau fi  modernizate aproximativ 
75% din instituŃii şi nu ar fi apărut riscul de ocolire.  

 
13. Deşi cursurile de formare au fost acceptate bine, re-profilarea cadrelor existente în doar 4 săptămâni 

pentru asumarea unor roluri medicale de responsabilitate mai mare , i.e. adică cel de medic de 
familie, are limitări. În prezent Universitatea de Medicină duce această torŃă prin EducaŃia Medicală 
Continuă obligatorie, însă pe măsura aprofundării şi lărgirii cunoştinŃelor medicale ale Medicilor de 
of Familie, este posibil ca efectele lucrului social pe care în făceau şi continuă să-l facă aceeaşi 
oameni, să se diminueze. Interviurile şi vizitele pe teren au ilustrat, că deşi unii  Medici de Familie 
nu au nimic împotrivă de a face, de exemplu, touché rectal, alŃii în mod evident nu sunt de acord cu 
aceasta, şi preferă cu mult mai mult să se ocupe de lucrul comunitar şi/sau funcŃiile de 
moşit/pediatrie. Acel fapt că medicii de familie trebuie să îndeplinească toate aceste funcŃii 
provoacă tensionare asociată cu responsabilităŃile crescânde; şi administrarea conexă. În mediul 
rural medicii de familie pot fi responsabili de necesităŃile sociale şi medicale a unui număr de până 
la 6000 de persoane. 

 
14. ResponsabilităŃile crescânde şi condiŃiile proaste de lucru fac ca Medicina de Familie, în special în 

mediul rural, să fie foarte neatractivă pentru tinerii specialişti. Durabilitatea pe termen mediu şi 
lung a realizărilor Proiectului este ameninŃată  de o nouă problemă, în loc să se accelereze, 
înlocuirea cadrelor vechi reprofilate cu cadre noi special pregătite în medicina de familie, de fapt 
este în descreştere. 

 
Impactul Proiectului 

15. Impactul Proiectului a depăşit activităŃile lui imediate. BineînŃeles, este dificil de a corela precis 
activităŃile Proiectului cu schimbările politice şi de  management din sectorul sănătăŃii  publice, însă 
amploarea financiară a Proiectului în comparaŃie cu  bugetul de stat  sugerează, şi interviurile cu 
părŃile interesate au confirmat-o, că Proiectul a creat  motivaŃii puternice. Utilizarea obiectivelor de 
care erau legate debursările pentru Proiect, a fost prima verigă. Obiectivele Ńineau de: 
• Mijloace şi procese: nivelul de finanŃare şi organizarea finanŃării în cadrul sectorului sănătăŃii 

publice  
• Rezultatele: acces universal la pachetul de servicii esenŃiale  

 
16. A fost realizată o sporire semnificativă a finanŃării prestatorilor publici de servicii de asistenŃă 

medicală. FinanŃarea publică a sporit, parŃial prin alocarea a 4% din fondul de salarii în cadrul 
schemei de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală introduse pe  1 ianuarie 2004. Introducerea 
asigurărilor obligatorii de asistenŃă medicală în cadrul Companiei NaŃionale de Asigurări în 
Medicină în final a rezultat în creşterea nivelului indicatorului cheie de cheltuieli pentru medicina 
primară  până la 35% din totalul cheltuielilor pe sănătate publică (nu mai puŃin de  430 milioane 
MDL). Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu indică, că acest nivel sporit de finanŃare a sectorului 
sănătăŃii publice este sigur pe termen mediu.  

 
17. Compania NaŃională de Asigurări în Medicină asigură beneficiarilor pachetul de servicii esenŃiale 

(programul unic). Serviciile cuprinse în pachetul esenŃial se prestează gratuit. Ambii Indicatori de 
PerformanŃă. Deşi cuprinderea înregistrată nu este universală, criteriile de eligibilitate pentru cei 
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angajaŃi neformal înseamnă că grupurile Ńintă cheie –copiii, femeile gravide şi pensionarii sunt 
cuprinse şi accesul la serviciile esenŃiale printre aceste grupuri s-a îmbunătăŃit semnificativ. 

 
18. Compania NaŃională de Asigurări în Medicină a estimat că aproximativ 25% de populaŃie, în 

special persoanele neangajate sau angajate neoficial în câmpul muncii nu sunt asigurate. Elaborarea 
produselor de asigurare care vor fi atractive pentru aceste categorii de persoane, va fi o provocare. 
Într-adevăr, atâta timp cât cheltuielile private, predominant din mijloacele personale ale pacienŃilor, 
constituie o parte mare, potenŃial chiar cea mai mare parte a cheltuielilor pe sănătate (nu există date 
sigure), există şi provocarea de a elabora produse de asigurare medicală care să fie atractive pentru 
cei angajaŃi în mod formal. Acestea ar putea include schimbarea sferei de cuprindere a produselor 
medicale şi a serviciilor cuprinse în programul unic. 

 
19. Sfera de cuprindere a pachetului de servicii esenŃiale se discută pe larg. Deşi beneficiile pot fi 

sporite oricând, este clar că vor fi compromisuri, în primul rând între, de exemplu, abilitatea  
guvernului central de a ridica taxa obligatorie, sfera de cuprindere a pachetului şi nivelul de co-plăŃi 
pentru pachet. Beneficiile oferite de serviciile incluse în pachet sunt deseori privite ca fiind 
relevante doar celora care nu au alte alternative. 

 
20. Deşi beneficiile pachetului de servicii esenŃiale gratuite sunt tangibile, în special pentru grupurile 

vulnerabile, preŃul lor este o presiune crescândă asupra prestatorilor şi specialiştilor medicali. 
Medicii în mod deosebit se simt ‘neprotejaŃi’. Deseori vina se dă pe CNAM. În cei zece ani care au 
precedat reforma pacienŃii s-au obişnuit cu achitarea serviciilor din sursele proprii. Proiectul a 
finanŃat campania  intensivă axată pe pachetul de servicii esenŃiale gratuite. Deoarece cei asiguraŃi 
au solicitat aceste drepturi, au urmat scene haotice în clinici şi  spitale. 

 
21. Dacă în cadrul Proiectului ar fi fost urmărite o serie de obiective critice, veniturile (formale şi 

neformale) în descreştere a medicilor şi altor lucrători medicali puteau fi compensate prin sporirea 
veniturilor pe măsură ce prestatorii de servicii: 
• deveneau financiar independenŃi  
• contractau serviciile la direct  
Spre regret, deşi aceste scopuri puteau să fie realizate de jure, de facto ele nu au fost realizate. În 
schimb, la începutul anului 2004, prestatorii serviciilor de asistenŃă medicală primară şi  
spitalicească au fuzionat la nivel de raion  pentru a forma unităŃi integrate prestatoare de servicii 
medicale subordonându-se Medicului Şef al Spitalului Raional. Medicii şi personalul medical au 
rămas salariaŃi publici, iar veniturile secundare s-au supus presiunii, deoarece pacienŃii solicitau 
asistenŃă medicală gratuită. 

 
22. ConsecinŃele pe termen mediu şi lung ale acestor schimbări devin clare acum. Profesia de medic – 

şi medic de familie în mediul rural în deosebi – nu mai este o opŃiune viabilă de carieră pentru 
persoanele cu o bună pregătire. Specialitatea Medicina de Familie în particular, este în pericol de a 
exploda  în interior şi în termen mediu şi lung şi toată Medicina de Familie din Moldova. 

 
23. În principiu problema nu este doar una financiară.  Dacă, aşa cum este oficial constatat în caz, 

fiecărei persoane asigurate îi revine MDL.90 , iar alocaŃia medie pentru un medic de familie pentru 
serviciile esenŃiale prestate în cadrul programului unic este de aproximativ  MDL.140 000 pentru o 
listă de 1 500 pacienŃi. Unde  se duc banii? Pe medicamente? Pe întreŃinerea infrastructurii care 
continuă să fie mare? DiscuŃia nu poate fi separată de cea privind stabilirea priorităŃilor transparente 
în programul unic de servicii esenŃiale. 

 
24. După circa 15 ani de schimbări permanente, epuizarea reformei este  evidentă la toate nivelele. 

Totodată, sloganul care pe parcursul evaluării permanent apărea la toate  nivelele, era ‘nu putem 
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întoarce înapoi, deci să ne mişcăm înainte’. Crearea CNAM, care totuşi trebuie perfecŃionat mult, a 
format o  structură instituŃională, în care  opŃiunile dificile pot fi transformate în cele manageriale, 
şi nu în politice. Dacă totuşi, MS îşi va asuma un rol mai mult coordonator, provocarea principală 
pentru MS va fi de a se elibera de povara şi un eventual conflict de interes în gestionarea unui 
număr mare de instituŃii (republicane), inclusiv cea mai mare parte a spitalelor publice importante  
(şi, indirect, servicii de urgenŃă). 

 
25. Aceasta ne aduce la o serie de concluzii importante din experienŃa Proiectului Fondul de InvestiŃii 

în Sănătate. Restructurarea este în aceeaşi măsură o problemă de management, cât şi de politică, în 
special în sfera instituŃiilor sănătăŃii naŃionale (sau sistem/reŃea). LecŃia de bază în management este 
de a delega/ investi autoritatea cu responsabilitate. În al doilea rând, motivaŃia de management 
poate fi legată de scopurile care se propun a fi realizate. ExperienŃa Proiectului FIS a demonstrat că  
există manageri care doresc şi sunt capabili să mobilizeze şi atragă  finanŃare adiŃională, dacă cred 
că vor profita din rezultate.  ImportanŃa sectorului privat atât pentru pacienŃi, cât şi pentru medici, 
ceea ce sugerează normalizarea acestor tranzacŃii, va fi fundamentală pentru însăşi sectorul 
sănătăŃii. 

 
26. Ceea ce se referă la investirea în Medicina de Familie în cadrul Proiectului Fondul de InvestiŃii în 

Sănătate, în egală măsură se referă la investirea în spitalele care vor funcŃiona ca Centre de  
ExcelenŃă. Medicii şi personalul medical motivat şi angajat sunt premisa principală pentru accesul 
la servicii, esenŃiale sau de alt gen. Realizarea acestora devine un obiectiv stringent. 
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Anexa 8. Comentariile Co-finanŃatorilor şi altor Parteneri/Păr Ńi Interesate   
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Anexa 9. Lista Documentelor de suport   
 

1. Rapoartele misiunilor, Notele de Memoriu, RSI, Memoramdum de Oficiu 
2. Strategia de AsistenŃă pe łară (1999) (Raport nr. 18896-MD) 
3. Strategia de AsistenŃă pe łară (2004) (Raport nr. 28556-MD) 
4. Acordul de Credit CREDIT NUMĂRUL 3408 MD 
5. Grantul Olandez pentru Proiectul Fondul de InvestiŃii în Sănătate  Grant Numărul  TF024413 
6. Grantul Suediei  pentru Proiectul Fondul de InvestiŃii în Sănătate  Grant nr. TF029833 
7. Grantul Suediei  pentru Proiectul Fondul de InvestiŃii în Sănătate  Grant nr. TF029833 
8. Grantul Japonez pentru Implementarea Proiectului Fondul de InvestiŃii în Sănătate Grant 

TF052808 
9. Grantul Japonez pentru Implementarea Proiectului Fondul de InvestiŃii în Sănătate Grant 

TF052808 -- Amendament la Scrisoare privind Acordul  
10. Proiectul Reforma Sectorului SănătăŃii din Moldova, Manualul OperaŃional al Proiectului 

MOP, Aprilie 2000 
11. Evaluarea Sărăciei (1999) 
12. Ministerul SănătăŃii, Republica Moldova, Program NaŃional de Combatere a Tuberculozei  în 

Republica Moldova pentru 2001-2005, Chişinău, 2000 
13. Ministerul SănătăŃii al Republicii Moldova Unitatea  de Coordonare şi Implementare şi  

Monitorizare a Proiectului.  Proiectul Fondul de InvestiŃii în Sănătate. Studiul privind evaluarea 
la mijloc de termen a Proiectului. Decembrie, 2003 

14. Finalul Evaluării Proiectului. Proiectul Fondul de InvestiŃii în Sănătate, Moldova. Raport Final, 
Decembrie 2006 

15. GAC: Proiectul Fondul de InvestiŃii în Sănătate: comentariile SMU  
16. Documentul de Evaluare a Proiectului (2000) (Raport nr. 20292-MD) 
17. Fondul de InvestiŃii în Sănătate, Raport de Progres. Unitatea  de Coordonare şi Implementare şi  

Monitorizare a Proiectului.  
18. Raport privind evaluarea situaŃiei social-informaŃionale în grupurile focus. Raport în baza 

interviurilor în grupurile focus. Efectuat de Centrul de Cercetări Moderne a Opiniei Publice din 
Moldova. Chişinău, 2002 

19. Manualul OperaŃional al Proiectului. Proiectul Reforma Sectorului SănătăŃii din Moldova. 
Unitatea  de Coordonare şi Implementare şi  Monitorizare a Proiectului, Moldova. Aprilie 
2000. 
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