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Organigrama

State de personal

Resurse umane



Total: 30 unități

6 unități 9 unități 9 unități 4 unități

Ocupate: 29 unități

Organigrama CAPCS

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE



 Proceduri realizate:

 Medicamente

 Dispozitive Medicale

 Contestații

 Contracte încheiate

ACHIZIȚII REALIZATE



64,0

55%

31,0

27%

17,0

15%

4,0

3%

Tipuri de proceduri
Licitații Publice

Cererea ofertelor de prețuri

Negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare

Contracte de mică valoare

62

53%

54

47%

Destinația procedurilor

Centralizate,

individuale

Programe 

naționale, 

speciale
Total proceduri - 116

Proceduri realizate în I semestru a. 2022



Proceduri realizate I semestru a. 2022

TOTAL 

Inclusiv,
51

Licitații Publice (LP) 21

Cererea ofertelor de prețuri  (COP) 22

Negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț 

de participare (NFP)
6

Contracte de mică valoare (CMV) 2

1

6

11

16

21

26

LP COP NFP CMV

21 22

6
2

sem.I a.2022

Tipurile și numărul de proceduri

Achiziții medicamente



Proceduri realizate I semestru a.2022

TOTAL 

Inclusiv,
65

Licitații Publice (LP) 43

Cererea ofertelor de prețuri  (COP) 9

Negocieri fără publicarea prealabilă a unui 

anunț de participare (NFP)
11

Contracte de mică valoare (CMV) 2

1

11

21

31

41

51

LP COP NFP CMV

43

9
11 2

semstrul I, a.2022

Achiziții dispozitive medicale



Economia totală obținută pentru Programe Naționale (100% contractate) constituie 12 274 093 lei

 SUMA 

ALOCATA 

 SUMA 

CONTRACTATĂ 

Nivel de 

contractare
Excedent/dificit 

 SUMA 

ALOCATA 

 SUMA 

CONTRACTATĂ 

Nivel de 

contractare
Excedent/dificit 

1 Programul Național Diabet zaharat 5 443 850,50          4 610 019,93                 100% 833 830,57       16 897 063,50     16 443 742,59        100% 453 320,91      

2
Program National Sănătatea, Drepturile 

sexuale și Reproductive 
2 733 002,99          2 581 823,62                 100% 151 179,37       514 914,43          603 832,43            100% 88 918,00 -       

3
Programul Național Epidermoliza 

buloasă
62 927,29              59 644,25                     100% 3 283,04           2 343 405,00       1 913 689,53         100% 429 715,47      

4
Programul Național de Răspuns la 

Tuberculoză
11 800 748,08        10 726 038,57               100% 1 074 709,51    9 079 501,85       7 180 455,56         97%

5
Program Național securitate 

transfuzionala
129 130,50             103 680,00                   100% 25 450,50         40 203 118,78             33 225 702,00 90%

6 Programul Național Transplant 19 164 096,80        17 615 404,15               100% 1 548 692,65    3 082 169,60       1 806 694,74         37%

7 Program National Hemofilie 19 344 799,64               15 783 792,55               100% 3 561 007,09    

8 Program Național Colita Ulceroasa 7 421 460,00          5 750 247,59                 100% 1 671 212,41    

9
Program Național Hipertensiunea 

pulmonară
4 471 626,00          3 648 647,87                 100% 822 978,13       

10 Programul Național de Sănătate Mintală 7 531 237,27          6 840 077,94                 100% 691 159,33       

11 Remdesivir 2022 1 435 055,00          932 068,19                   100% 502 986,81       

12 Programul național Diabetul insipid 990 109,52             762 680,88                   100% 227 428,64       

13 Program Național Artrita Juvenila 4 586 571,59          4 380 478,00                 100% 206 093,59       

14
Programul Național Insuficienta 

Hipofizară
1 962 209,34          1 784 621,45                 100% 177 587,89       

15
Programul Național Fenilcetonurie și boli 

aliate
5 930 297,13          5 854 497,03                 100% 75 800,10         

16 Programul Național Pubertate Precoce 557 680,00             552 406,36                   100% 5 273,64           

17 Programul Național β Talasemie 70 300,00              69 336,89                     100% 963,11              

18
Program Național boala Wilson-

Konovalov
211 309,56             211 309,56                   100% -                    

19
Programul Naţional de prevenire și 

control HIV/SIDA și ITS
15 894 520,79        14 356 968,64               92% 12 524 149,31     12 453 588,07        99,00%

20

Tratamentului malariei, toxoplasmozei, 

holerei, serurilor și imunoglobulinelor 

curative în scopul realizării Programului 

Special “Combaterea maladiilor rare”

160 531,65             53 438,40                     
Procedură în 

demarare
_____ 16 897,00           22 343,20              100% 5 446,20 -         

21
Programul Național de Control a 

Cancerului 
9 652 583,38          7 308 814,17                 78% 3 380 772,61       3 671 306,13         100% 290 533,52 -     

22 Program National Boala Adison 463 352,35             155 045,24                   75%

23
Programul Național de Combatere a 

Hepatitelor virale B, C și D
12 041 087,20        5 116 134,96                 50% 5 770 372,24       5 574 053,89         100% 196 318,35      

24 Program Național proteze auditive -                     2 864 000,00       2 077 234,10         100% 786 765,90      

Total 132 058 486,58   109 257 176,24          11 579 636,38  93 812 364,32  82 895 408,14     694 457,01        

Medicamente Dispozitive

PROGRAME NATIONALE

Realizare Programe Naționale



Contestații
TOTAL %

Contestații total depuse,

inclusiv:
42 100

Respinse (neîntemeiate) 19 45,2

Retrase 4 9,5

Admise 7 16,7

Parțial admise 5 11,9

În examinare 7 16,7

4

5

7

19

7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Contestații retrase

Contestații parțial admise

Contestații admise

Contestații respinse 

(neîntemeiate)

în examinare
sem I, a.2022

contestații admise, 

admise parțial

12

28%

contestații 

respinse(neîntemeiate), 

retrase

23

55%

contestații în 

examinare 

7

17%



Achiziții 

medicamente

Achiziții 

dispozitive

Contestații total depuse 3 39

Contestații admise 0 7

Contestații parțial admise 0 5

Contestații respinse (neântemeiate) 1 18

Retrase 4

În examinare 2 5

contestații achiziții medicamente

3 (7,14%)

contestații achiziții dispozitive medicale

39 (92,86%)

1

2

RESPINSE 

(NEÎNTEMEIATE)

ÎN EXAMINARE

Contestații achiziții medicamente 

semestrul I, a.2022

18

4

7
5 5

respinse

(neântemeiate)

retrase admise parțial admise în examinare

Contestații achiziții dispozitive medicale 

a.2021

Contestații



Monitorizarea contractelor

Contracte încheiate 

Nivelul de executare a contractelor

Repartizarea contractelor atribuite



Monitorizarea contractelor

Contracte
I sem. a. 

2022

TOTAL 5499 9169 11161 12895

Medicamente 3826 5225 5290 5989

Dispozitive medicale 1673 3944 5871 6906

Acorduri adiționale 453 358 652 323
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Penalități aplicate Penalități achitate

2020 102 451,71 102 451,71

2021 2 071 346,96 248 541,12

I sem.,

 a.2022
517 284,95 1 774 553,96

102 451,71 102 451,71 

2 071 346,96

248 541,12 

517 284,95 

1 774 553,96

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00
Achitarea penalităților 2020-2022

Penalități aplicate și achitate



penalități

Aplicate 517 285

Achitate pe cont 293 415

Datorii 2 244

În litigiu 221 626

517 285

293 415

2 244

221 626

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Aplicate

Achitate pe cont

Datorii

În litigiu

Notă: nu a fost inclus calculul penalităților pentru 

bunurile reziliate

Penalități I semestru a. 2022



 Digitalizarea

 Educație pentru 

integritate și 

performanță

Realizări și aspirații



Prin donația OMS și 

USAID, cu susținerea 

Ministerului 

Sănătății, au fost 

fortificate capacitățile 

IT ale CAPCS



Site-ul instituției - vechi



Site-ul instituției - actual!



Chat-ul live



Digitalizarea – eficiență și transparență

Sistemul informaţional automatizat e-cancelarie



Digitalizarea – eficiență și transparență

Mecanismul de asigurare a transparenței procedurilor de achiziții prin 
publicarea proiectelor caietelor de sarcini



Digitalizarea – eficiență și transparență

A fost înbunătățită versiunea programei de monitorizare

a executării contractelor



Digitalizarea – eficiență și transparență

Perfectarea 
contractelor

 Cu sprijinul PNUD Moldova și Initiativa Pozitiva, a fost 

demarat procesul de elaborare a unui soft pentru 

colectarea digitală a necesarului



Educație pentru integritate și performanță

Angajații CAPCS au absolvit cursul „Anticorupție și integritate”, 

organizat de către Centrul Național Anticorupție



Educație pentru integritate și performanță

Angajații CAPCS, au mai organizat și beneficiat:

În perioada 01.03.2022 – 02.03.2022, de comun cu Centrul Național de Inginerie
Biomedicală a Universității Tehnice a Moldovei, cu suportul Organizației Mondiale a
Sănătății, cursul de instruire a persoanelor responsabile pentru achiziția
medicamentelor și dispozitivelor medicale din cadrul IMSP;

La 16 iunie 2022, webinar organizat de Centrul Național de Inginerie Biomedicala a
Moldovei în colaborare cu Societatea de Inginerie Biomedicala a Moldovei și
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași cu tematica:
EVALUAREA TEHNOLOGIILOR MEDICALE;

La 28 iunie 2022, seminar de instruire privind procedura de negociere fără publicare
prealabilă a anunțului de participare, organizat de către Agenția Achiziții Publice.

Instituția noastră este mereu deschisă spre 

dezvoltare, inovare și performanțe



Recomandări și 
măsuri întreprinse

 Curtea de Conturi a Republicii Moldova

 Centrul Naţional Anticorupţie

 Organizația 

Mondială a

Sănătății



Recomandările Curții de Conturi

Nr. Recomandările Curții de Conturi Măsurile întreprinse 
Realizat/

în curs de 

realizare

1.1

Organizarea și desfășurarea instruirilor pentru

managementul instituțiilor medico-sanitare

publice, privind procesul achizițiilor publice

de planificare a necesităților, aprobare,

desfășurarea etapelor de evaluare și

determinare a ofertelor câștigătoare,

contractare, executare, monitorizare și

raportare, prin prisma responsabilităților ce le

dețin;

În perioada 01.03.2022 – 02.03.2022, CAPCS, de comun cu Centrul

Național de Inginerie Biomedicală a Universității Tehnice a Moldovei, cu

suportul Organizației Mondiale a Sănătății, a organizat cursul de instruire

a persoanelor responsabile pentru achiziția medicamentelor și

dispozitivelor medicale din cadrul IMSP; (Ordinul Ministerului Sănătății

nr. 114 din 18.02.2022);

Totodată, la data de 16 iunie 2022, CAPCS a participat la webinar

organizat de Centrul Național de Inginerie Biomedicala a Moldovei în

colaborare cu Societatea de Inginerie Biomedicala a Moldovei și

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași cu

tematica: EVALUAREA TEHNOLOGIILOR MEDICALE;

https://capcs.md/noi-instruiri-privind-evaluarea-tehnologiilor-medicale/

Iar, la data de 28 iunie 2022, la seminarul de instruire privind procedura de

negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare, organizat

de către Agenția Achiziții Publice.

1.2

Aprobarea procedurilor standard cu

specificarea modalităților de evaluare și

intervenție al subiecților la etapa executării

contractelor de achiziții publice în domeniul

sănătății;

CAPCS a stabilit modalitatea de evaluare și intervenție al subiecților la

etapa executării contractelor de achiziții publice în domeniul sănătății prin

plasarea pe site-ul oficial a rapoartelor semestriale privind executarea

contractelor. (https://capcs.md/rapoarte/).

Totodată, suplimentar (pentru informare), pe pagina web a CAPCS

www.capcs.md, se creează un modul nou unde vor putea fi accesate toate

contractele încheiate cu operatorii economici și beneficiarii.

1.3

Elaborarea și aprobarea proceselor și

procedurilor care ar determina evaluarea

exactă a cantităților livrate și celor restante în

cadrul contractelor de achiziții publice în

domeniul sănătății;

CAPCS a îmbunătățit programul de monitorizare 1C, care permite

încărcarea facturilor direct de la vânzător, prin platforma google drive, iar

ulterior acestea se încarcă automatizat în 1C. Prin urmare, colaboratorii

CAPCS, la zi, pot genera rapoarte privind nivelul de executare a

contractelor de achiziții publice.

https://capcs.md/rapoarte/
http://www.capcs.md/


Recomandările Curții de Conturi

Nr. Recomandările Curții de Conturi Măsurile întreprinse 

Realizat/

în curs de 

realizare

1.4.

Monitorizarea stocurilor de bunuri pe contract,

urmare a livrărilor efectuate, și implementarea

unui sistem de analiză a riscurilor și de

asigurare a evaluării necesarului pe perioada

de gestiune;

CAPCS, cu sprijinul PNUD Moldova și Inițiativa Pozitivă, au demarat un

proces de elaborare a soluțiilor de digitalizare pentru colectarea necesarului de

medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical, cu utilizarea

resurselor existente, orientate spre creșterea eficacității și transparenței în

domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate.

https://capcs.md/digitalizarea-printre-obiectivele-prioritare-ale-centrului-

pentru-achizitii-publice-centralizate-in-sanatate/

1.5.

Evaluarea și gestionarea riscurilor în cadrul

procedurilor de achiziții publice centralizate,

inclusiv a intereselor părților contractante, prin

utilizarea instrumentarului TI;

CAPCS a implementat un nou mecanism de asigurare a transparenței prin

publicarea proiectelor caietelor de sarcini, înainte de inițierea procedurilor de

achiziții publice în sistemul electronic SIA RSAP (MTender).

Astfel, persoanele interesate pot să se expună cu privire la specificațiile

tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a

bunurilor precum și la dificultățile întâmpinate la utilizarea TI, pe pagina web

a instituției.

https://capcs.md/transparenta-conditie-pentru-cresterea-eficientei-si-

consolidarii-integritatii-procedurilor-de-achizitii-publice/

1.6

Monitorizarea executării conforme a

obligațiilor contractuale de către operatorii

economici, în termenele stabilit și

calcularea/aplicarea, după caz, a penalităților

pentru neonorarea obligațiilor contractuale;

Datorită dezvoltării programei de monitorizare 1C și generării rapoartelor

privind nivelul de executare a contractelor de achiziții publice, grupul de lucru

din cadrul CAPCS, la momentul expirării contractului, în cazul în care se

constată vina vânzătorului privind nelivrarea la timp a bunurilor achiziționate,

aplică penalitățile prevăzute în contractele semnate.

La moment, CAPCS a aplicat penalități fată de operatorii economici, pentru

semestrul I al anului 2022, în valoare totală de 517 285 lei.

TOTAL: 6 recomandări

Realizat: 5 (83,33 %) 

În curs de realizare: 1 (16,67 %) 

Nerealizat: 0%

https://capcs.md/digitalizarea-printre-obiectivele-prioritare-ale-centrului-pentru-achizitii-publice-centralizate-in-sanatate/
https://capcs.md/transparenta-conditie-pentru-cresterea-eficientei-si-consolidarii-integritatii-procedurilor-de-achizitii-publice/


Recomandările CNA
Obiectivul nr. 1 Asigurarea și consolidarea climatului de integritate instituțională

Nr. Acțiunea de diminuare/excludere a riscului Indicator de rezultat

Realizat/în 

curs de 

realizare

1.1
Aprobarea actului departamental cu privire la reglementarea procedurii de angajare prin

concurs și promovare a personalului.

1. Act elaborat, aprobat și implementat;

2. Fișe de post revizuite și aprobate.

1.2

Revizuirea și completarea pct. 5.2 „Regimul juridic de incompatibilități și restricții” al

Regulamentului, aprobat prin ordinul directorului nr. Rg03-142 din 28.12.2018 în vederea

delimitării și stabilirii coerente a regulilor privind respectarea regimului juridic al

incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate la exercitarea

activității”.

1. Act revizuit;

1.3

Elaborarea și promovarea normelor care să instituie ca angajații CAPCS să fie subiecți ai Legii

nr. 133/2016 în vederea obligării respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor la

angajarea și încetarea raporturilor de muncă, inclusiv și migrarea agenților publici în sectorul

privat.

1. Elaborarea unui proiect de lege pentru

completarea Legii nr.133/2015 cu privire la

declararea averilor și intereselor personale

(discutat și transmis Ministerului Sănătății).

1.4

1.4.1 Elaborarea și aprobarea, în cadrul CAPCS a Regulamentului și Registrului declarațiilor

privind conflictele de interese.

1.4.2 Desemnarea persoanelor responsabile de evidența acestuia.

1.4.3 Asigurarea evidenței cazurilor de apariție a conflictelor de interese și soluționarea în

termen a acestora.

1. Regulament elaborat, aprobat și pus în

aplicare;

2. Registre instituite și completate;

3. Personal desemnat de ținerea evidenței

1.5

1.5.1. Revizuirea și ajustarea ordinului directorului nr. Rg03-142 din 28.12.2018 la normele în

vigoare.

1.5.2. Elaborarea actului administrativ normativ intern și cu privire la stabilirea regulilor de

organizare activităților aferente respectării regimului juridic a cadourilor din cadrul CAPCS;

1.5.3. Instituirea registrelor (2) cu privire la cadouri admisibile și inadmisibile, conform HG

nr.116/26.02.2020 privind regimul juridic al cadourilor.

1.5.4. Desemnarea persoanei responsabile.

1.5.5. Publicarea pe pagina web a CAPCS - Registrele de evidență a cadourilor.

1. Revizuit Ordinul CAPCS nr.Rg03-142 din

28.12.2018;

2. Regulament cu privire la Registre elaborat

și aprobat;

3. Instituit Registre

4. Persoană desemnată.

5. Publicat pe pagina web a CAPCS.

1.6

1.6.1. Aprobarea actului administrativ normativ cu privire la stabilirea regulilor de organizare a

activităților de denunțare și tratarea a influențelor necorespunzătoare;

1.6.2. Instruirea a Registrului influențelor necorespunzătoare;

1.6.3. Desemnare a persoanei/ subdiviziunii responsabile de evidență a cazurilor de influență

necorespunzătoare exercitată asupra angajaților.

1. Regulament elaborat și aprobat;

2. Instituit Registrul influențelor

necorespunzătoare;

3. Persoană desemnată.



Recomandările CNA
Nr. Acțiunea de diminuare/excludere a riscului Indicator de rezultat

Realizat/

în curs de 

realizare

1.7

1.7.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare

internă a dezvăluirilor practicilor ilegale din cadrul CAPCS;

1.7.2 Instituirea în cadrul CAPCS Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al

avertizărilor de integritate.

1.7.3. Desemnarea persoanei responsabile de înregistrarea dezvăluirilor practicilor ilegale și

al avertizorilor de integritate.

1. Regulament elaborat și aprobat;

2. Instituit Registrul special de evidență a

dezvăluirilor practicilor ilegale și al

avertizărilor de integritate;

3. Persoană desemnată.

1.8

Adoptarea actului administrativ normativ cu privire la drepturile și obligațiile a agenților

publici în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale și de semnare și

instruire a persoanei responsabile pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor

oficiale.

Act intern elaborat și aprobat.

1.9

1.9.1 Identificarea, descrierea și evaluarea internă a riscurilor de corupție.

1.9.2 Instituirea în cadrul CAPCS a Registrului instituțional al riscurilor, cu integrarea în

acesta a riscurilor de corupție.

1. Riscuri identificate;

2. Registru instituit și completat.

Obiectivul nr. 2. Diminuarea factorilor de risc în procesul de achiziție publică centralizată în sănătate

2.1

Stabilirea corectă a termenilor de prezentare a necesarului în vederea colectării în timp util

și etapizat a necesarului în vederea ordonării și gestionării eficiente a informațiilor parvenite

de la IMSP.

Realizarea coerentă și eficientă a planificării

procedurilor de achiziție publică în sănătate.

2.2
Neadmiterea divizării achizițiilor publice, respectând prevederile art.76 alin.(1) al Legii

nr.131/2015.

Calcularea corectă a valorii estimative a

procedurilor de achiziție publică. Utilizarea

procedurii în conformitate cu prevederile

legale.

2.3

Întocmirea planului anual de achiziții suficient și corect, și/sau publicarea anunțului de

intenție pe pagina web a autorității contractante, inclusiv a modificărilor operate în Planul

anual.

Definitivarea, aprobarea și publicarea

Planului anual de achiziții publice în

conformitate cu prevederile pct.1 și 2 din HG

nr. 1419 din 28.12.2016

2.4
Instruirea/perfecționarea/elaborarea ghidurilor pentru IMSP privitor la îmbunătățirea

mecanismului de calculare/determinarea exactă a necesarului de medicamente.

Instruiri organizate privind planificarea

corectă a procedurilor de achiziție și achitarea

taxelor către CAPCS în strictă conformitate

cu necesarul existent.

2.5

Întocmirea conformă și publicarea Planului anual de achiziții publice (modificărilor) pe

pagina web oficială a instituției, precum și a anunțurilor de intenție în Buletinul achizițiilor

publice.

Asigurarea publicității și transparenței

achizițiilor publice în domeniul de sănătate.



Recomandările CNA
Nr. Acțiunea de diminuare/excludere a riscului Indicator de rezultat

Realizat/în curs 

de realizare

2.6

Stabilirea eficientă a timpului de procedură; Stabilirea uniformă a cerințelor/criteriilor, specificațiilor în

documentația de atribuire/anunțul de participare/formularul contractelor; Respectarea regulilor privind

împărțirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru pe loturi. Realizarea grupării loturilor astfel încât

să nu creeze obstacole nejustificate de natură să limiteze concurență în cadrul procedurilor de achiziție publică;

Stabilirea cerințelor astfel încât să nu se limiteze participarea operatorilor economici, acestea trebuie să includă

fie un minim care trebuie să fie îndeplinit, fie un maxim care nu trebuie depășit; Instruirea permanent a

personalului CAPCS, care este implicat la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică, în

special la stabilirea corectă a tipului de procedură, împărțirea pe loturi; întocmirea uniformă a

cerințelor/criteriilor specificațiilor în documentația de atribuire/anunțului de participare și formularul

contractului; permanent să fie la curent cu noile modificări normative.

Elaborarea documentației de atribuire calitativ

și corect astfel încât să se demonstreze

profesionalismul și integritatea persoanelor

implicate la elaborarea acestor documente.

2.7
Îmbunătățirea mecanismului de participare directă a operatorilor economici străini la procedurile de achiziție

publică.

Posibilitatea participării operatorilor

economici străini care pot să micșoreze prețul

ofertat, fapt ce poate duce la economisirea

bugetului public național.

2.8

Perfecționarea mecanismului de depunere a clarificărilor de acordarea a răspunsurilor clare și suficiente la

clarificările înaintate, precum și de respectare at termenilor legali de prelungire a termenului limită de depunere

a ofertelor

Stabilitatea regulilor de evitare a conflictelor

de interese.

2.9

Respectarea de către metrii grupului de lucru pentru achiziții publice și a experților cooptați a principiilor

imparțialității, independenței și a integrității în procesul de evaluare a ofertelor

Evaluarea ofertelor în strictă conformitate cu

legislația în vigoare, personal instruit și

calificat, excluderea imparțialității

personalului CAPCS

2.10

Instruirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și imparțialitate; Limitarea elementelor de natură

subiectivă care poate să influențeze deciziile în procesul de atribuire a contractului de achiziție publică;

eliminarea tratamentului preferențial;

Dezvoltarea unei concurențe loiale și oneste în domeniul achizițiilor publice în sănătate.

Asigurarea transparenței a regulilor de inițiere

de organizare și desfășare a procedurilor de

achiziție, precum și la executarea

contractelor; limitarea apariției erorilor pe

parcursul procesului de achiziție publică;

Limitarea fenomenului de fraudă și corupere

2.11
Revizuire prevederilor cu privire la misiunea, funcțiile, drepturile și atribuțiile angajaților CAPCS privitor la

supravegherea evaluarea și monitorizarea executării contratului de achiziție publică.

Monitorizarea transparența și accesul la

informație de interes public referitor la

executarea contractelor de achiziție publică

2.12
Instituire obligației de monitorizare efective de către CAPCS a contractului din punct de vedere cost-calitate și

timp

Monitorizarea efectivă și calitativă a

contactelor încheiate la etapa executării

contractelor



Recomandările CNA
Obiectivul nr. 3 Diminuarea factorilor de risc externi și instituționali la organizarea și funcționarea CAPCS

Nr. Acțiunea de diminuare/excludere a riscului Indicator de rezultat

Realizat/

în curs de 

realizare

3.1

Revizuirea HG nr. 1128/2016 și anume: Modificarea pct. 4 din

Anexa nr. 1, în vederea stabilirii/instituirea funcției de vice

director și luarea măsurilor de rigoare; aprobarea organigramei și a

statelor de personal pentru anul 2021; revizuirea și evaluarea

analizelor obiective centralizării achizițiilor publice în sănătate și

profesionalizarea persoanelor implicate în procesul de achiziție

publică, crearea unei subdiviziuni noi în cadrul CAPCS care va

realiza achiziționarea serviciilor medicale

Delimitarea clară a atribuțiilor de

serviciu, respectarea legii

integrității, evitarea conflictelor

de ordine judecătorească.

3.2

Revizuirea și perfecționare procedurii administrative de achitare a

taxelor de IMSP pentru realizarea achizițiilor publice în sănătate

de CAPCS; Revizuirea contractului model de prestări servicii/de

achiziție publice, îmbunătățirea procedurii de includerea în lista de

interdicție și de aplicare a penalităților operatorilor economici;

examinarea posibilității perceperii unor taxe pentru serviciile

prestate pentru Programele Naționale.

Armonizarea HG nr. 128/2016

cu legislația aferentă, precum și

îmbunătățirea mecanismului

procedurii de achiziție publică,

transparență și netergiversare

precum și achitarea la timp a

datoriilor de către beneficiari.

TOTAL : 34 recomandări

Realizat: 27 (79,4%) 

În curs de realizare : 6 (17,64 %)  

Nerealizat: 1 (2,94%) 



Recomandările OMS
Recomandare Măsurile 

întreprinse/PERIODA 

Realizat/

în curs de 

realizare

Revizuiți și îmbunătățiți Excelul cu produse, propus de CAPCS:

- Reduceți la o selecție mult mai mică de formulări standard de produse alese

rațional.

- Indicați pentru fiecare produs pentru ce nivel de instituție medico-sanitară este

destinat. Poate 3, 4 sau chiar 5 niveluri

- Includeți prețuri orientative ale produselor, bazate pe cele mai recente contracte.

- Includeți coloana pentru CML și utilizați-o pentru a calcula o prognoză anuală

propusă de 12 x CML.

- Permiteți instituțiilor să își ajusteze nevoile reale, dar solicitați

comentarii/justificări scurte.

Oferiți instruire instituțiilor de sănătate cu privire la raționamentul, beneficiile și 

funcționarea noii abordări. 

- Trebuie explicată raționalitatea listei reduse de formulări.

- Noua abordare se va baza în primul rând pe consumul istoric. În funcție de

software-ul utilizat de instituții, pot exista abordări diferite pentru a determina

CML.

- Cuantificarea nu trebuie să fie excesiv de umflată.

- Farmaciștii ar trebui să aibă un rol mai important în cuantificare. (CAPCS)

Trimestrul II, 2022

-redus de la 835 la 751

- produsele specifice sunt prezentate

de IMSP prin liste separate

- sunt incluse prețurile estimative,

reieșind din prețurile contractate

pentru anul precedent de gestiune

- În proces de elaborare a unui

mecanism automatizat de calcul

- Va fi realizat odată cu

implementarea softului, iar calculul

CML va fi efectuat din anii

precedent

- Instruire efectuată cu suportul

OMS și Centrului Național de

Inginerie Biomedicală a

Universității Tehnice a Moldovei.

Simplificați procesul de contractare prin eliminarea unei părți

În prezent, două funcții guvernamentale încheie contracte cu fiecare furnizor, CAPCS

și instituția medico-sanitară. Eliminarea instituției medico-sanitare din contract ar

simplifica procesul în mod substanțial pentru toate părțile. O astfel de poziție

contractuală nu ar slăbi supravegherea beneficiarului, deoarece primirea de bunuri cu

standarde acceptabile la fiecare unitate ar rămâne declanșatorul plății. O astfel de

schimbare ar reduce în mod substanțial numărul de 10000 de contracte și peste 75000

de plăți financiare, reducând volumul de muncă și sporind eficiența. De asemenea,

poate permite CAPCS să construiască un cufăr de rezerve de război pentru a fi folosit

pentru a completa proviziile naționale în caz de urgență sau criză regională.

(CAPCS/MS)

1. Modificarea mecanismului de

finanțare, plată a CNAM pentru

IMSP.

2. Formarea unui stoc de rezervă de

către CAPCS și MS poate fi

realizată doar în cazul existenței

unui depozit specializat la nivel

național.



Recomandările OMS
Recomandare Măsurile întreprinse/PERIODA Realizat/în curs 

de realizare

Utilizarea contractelor-cadru

Contractele-cadru sunt dispozitive utile pentru mărfuri complexe sau de volum redus/cost ridicat.

De asemenea, protejează furnizorii de problemele asociate cu supracuantificarea produselor

complexe care pot rămâne nelivrate. Astfel de contracte sunt permise conform legii pe o perioadă

de până la 5 ani. MS ar trebui să stabilească cu MF și AAP exact în ce măsură pot fi încheiate

contracte multianuale fără a încălca cheltuielile fiduciare în cadrul anului bugetar. Apoi, ar trebui

să se ia în considerare plasarea unor astfel de produse complexe în acorduri pe termen lung,

protejând astfel atât aprovizionarea instituțiilor medicale, cât și oferind protecție furnizorilor.

(CAPCS)

Platforma care ar permite demararea

procedurilor prin acord-cadru nu este

funcțională

CAPCS este pregătit pentru a

demara procedurile de achiziții prin

Acord-cadru

Finanțarea achizițiilor

Instituțiile medico-sanitare ar trebui să facă contracte cu CAPCS anual, cu fonduri transferate către

CAPCS în mod periodic (lunar în avans?), în raport cu valorile contractate. Astfel, permițând

CAPCS să-și construiască propriul capital de lucru, care, la rândul său, ar permite plăți mai la timp

către furnizori. Reconcilierea cheltuielilor reale cu cheltuielile contractate ar permite rambursarea

instituțiilor în cazul livrării insuficiente. Sau CAPCS ar putea construi o rezervă strategică de

fonduri pentru situații de urgență viitoare. (MS/CAPCS)

Modificarea mecanismului de

finanțare, plată a CNAM

Luați în considerare strategii de încurajare a angrosiștilor din UE să participe la contract

Moldova se bizuie pe un număr mic de angrosiști, deși acest lucru este normal pentru țările mai

mici. Există riscuri asociate cu manipularea prețurilor și întreruperea furnizării. Cheltuielile pentru

produse farmaceutice sunt relativ mari, având în vedere populația și dimensiunea țării și ar trebui

să aibă o valoare suficientă pentru a atrage furnizorii europeni mai mari. Luați în considerare

strategii pentru a încuraja astfel de furnizori să participe, aceasta poate include promovarea activă

de către CAPCS / MS la astfel de companii, conferințe cu furnizori și altele activități de acest gen.

(CAPCS)

CAPCS organizează proceduri de

achiziții la nivel internațional

(publicate în Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene). Totodată, R.

Moldova continuă procesul de

armonizare a legislației la aquisul

comunitar, ceea ce va facilita

participarea inclusiv a angrosiștilor

europeni la procedurile de achiziții.

TOTAL : 10 recomandări

Realizat: 3 (30%) 

În curs de realizare : 3 (30 %)  

Nerealizat: 4 (40%) 



OBIECTIVE
 Transparență pe întreg parcursul procedurilor: de la crearea caietelor de sarcini, până la

etapa de executare și monitorizare a contractelor de achiziții publice;

 Îmbunătățirea specificațiilor generice a dispozitivelor medicale, în vederea asigurării unei

concurențe sănătoase și mai largi, în procedura de achiziție;

 Extinderea spectrului de bunuri și servicii spre achiziționare centralizată;

 Motivarea financiară și crearea oportunităților de dezvoltare profesională a angajaților

CAPCS, prin participarea acestora la diverse instruiri;

 Instruirea persoanelor responsabile de prezentare a necesităților (IMSP), în vederea unei

planificări eficiente;

 Facilitarea procesului de colectare a necesităților, prin implementarea unui sistem

electronic de colectare și prelucrare a datelor la toate nivelurile, inclusiv monitorizarea

executării contractelor, a consumului și a stocurilor rămase;

 Eficientizarea achizițiilor publice în sănătate, prin implementarea Acordului Cadru.


