
Cadrul legal internaţional şi 
naţional de reglementare a 

sistemelor electronice 
în sănătatea publică 



Prevederile cadrului legal internaţional
 Notificarea rapidă şi supravegherea eficientă a maladiilor 

transmisibile, precum şi a evenimentelor cu impact major 
asupra sănătăţii publice este o prioritate pentru sistemul de 
sănătate la nivel naţional şi global.

 Regulamentul Sanitar Internaţional (2005) impune 
necesitatea creării capacităţilor naţionale pentru realizarea 
promptă a măsurilor de control al maladiilor transmisibile 
aflate în supraveghere şi a evenimentelor 
de sănătate publică în vederea limitării 
răspândirii şi diminuării impactului asupra 
traficului şi comerţului internaţional. 



 Politica naţionala de sănătate 2007-2021 identifică 
priorităţile naţionale și defineşte direcţiile principale de 
acţiune a sistemului de sănătate (Cap.XIII. Controlul maladiilor 
contagioase)

 Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate 
2008-2017 prevede implementarea acţiunilor direcționate 
spre soluţionarea problemelor prioritare și optimizarea 
supravegherii prin implementarea sistemelor electronice 
informaţionale  

 Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice include în domeniile prioritare:

 supravegherea şi controlul bolilor transmisibile;
 determinarea precoce şi răspunsul în cazul riscurilor și 

              evenimentelor de sănătate.
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 Ordinul MS nr. 368 din 13.12.2004 ”Cu privire la prezentarea 
informaţiilor urgente şi obligatorii MS despre stările excepţionale 
şi calamităţi naturale” 

Pct.1 Lista şi modul de prezentarea informaţiilor urgente şi obligatorii 
Ministerului Sănătăţii în primele 24 ore

 Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 268 din 06.08.2009 cu privire la 
realizarea HG nr. 475 din 26.03.2008 "Cu privire la aprobarea 
Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a RSI (2005) în 
RM” 

Pct.4 Conducătorii IMSP republicane, municipale, raionale şi 
departamentale şi a Centrelor Medicină Preventivă:
1) vor întreprinde măsuri necesare pentru asigurarea executării HG 
nr.475 din 26.03.2008 şi în conformitate cu prevederile ordinului MS nr. 
368 din 13.12.2004 “Cu privire la prezentarea informaţiilor urgente şi 
obligatorii MS despre stările excepţionale şi calamităţi naturale”
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 Ordinul MS nr. 385 din 12.10.2007 “Cu privire la aprobarea 
definiţiilor de caz pentru supravegherea si raportarea bolilor 
transmisibile in Republica Moldova”

Pct.1 A pune în aplicare definiţiile de caz pentru diagnosticul şi 
raportarea bolilor transmisibile şi problemelor speciale de sănătate 
supuse supravegherii epidemiologice în RM începînd cu 01.01.2008

  Dispoziţia MS nr.477 din 31.07.2009 “Cu privire la lansarea în 
exploatare a Sistemului electronic de supraveghere a bolilor 
contagioase”

Pct.1 Conducătorii IMSP republicane, municipale, raionale, Centrelor 
medicină preventivă municipale şi raionale:
2) vor iniţia evidenţa şi raportarea bolilor contagioase în cadrul 
Sistemului Informaţional de supraveghere a bolilor contagioase 
începînd cu 03.08.2009
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 Ordinul MS nr.824 din 31.10.2011 ”Cu privire la perfectarea 
sistemului de supraveghere la gripă şi infecţiile acute ale 
căilor respiratorii în RM”

Pct.2 A perfecţiona sistemul de supraveghere epidemiologică de 
rutină a gripei, IACRS şi SARI prin implementarea sistemului 
informaţional electronic de supraveghere a bolilor transmisibile.

Pct.5 Conducătorii IMSP publice, private, departamentale vor notifica 
cazurile nominale de gripă IACRS şi SARI în sistemul informaţional 
electronic de supraveghere a bolilor transmisibile pentru 
completarea Raportului statistic nr.2 “Privind bolile infecţioase şi 
parazitare”

Pct.6 Medicii şefi ai Centrelor de Sănătate Publică teritoriale vor 
asigura analiza datelor notificate în sistemul informaţional electronic 
de supraveghere a bolilor transmisibile, raportarea la nivel naţional 
şi organizarea realizării măsurilor de răspuns, la necesitate.
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Programul de activitate  a Guvernului Republicii Moldova
                               Integrarea Europeană:
       

LIBERTATE, 
                   
               DEMOCRAŢIE, 
                                    
                                      BUNĂSTARE 
                                                                                        2011-2014 
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 Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 
 Obiective:  - Dezvoltarea sectorului TIC pentru crearea bazei transformării 

Republicii Moldova într-o societate bazată pe cunoaştere

      - Accelerarea procesului de e-transformare în vederea susţinerii agendei de inte-

grare europeană a Republicii Moldova

      - Promovarea instrumentarului TIC şi implementarea lui pentru o mai bună gu-

vernare, educaţie  şi cercetare, sănătate publică, diversificare a contentului 

electronic  şi digitalizare a patrimoniului cultural, dezvoltare a comerţului 

Electronic

       - Liberalizarea şi dezvoltarea pieţelor de comunicaţii

       - Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii (electronice  şi poştale) integrate  şi 

eficiente, orientate spre creşterea competitivităţii economiei naţionale şi asi-

gurarea accesului tuturor categoriilor de utilizatori la serviciile societăţii in-

formaţionale



                   Cadrul legal naţional

 Acţiuni prioritare:
 - Armonizarea legislaţiei interne cu  cea 

europeneană în următoarele direcţii 
prioritare: 

     - comunicaţii electronice şi poştale; 
     -   comerţul şi semnătura electronică; 
     -   serviciile societăţii informaţionale; 
Sporirea gradului de securitate în domeniul 

comunicaţiilor electronice
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 Extinderea accesului la infrastructura de comunicaţii 
electronice de bandă largă pentru comunităţile rurale;

 Sporirea gradului de penetrare a calculatoarelor în 
gospodăriile casnice şi instituţiile de învăţămînt;

 Optimizarea tarifelor şi diversificarea serviciilor din sectorul 
TIC;

 Promovarea utilizării tehnologiilor moderne în comunicaţiile 
electronice; 



Procesul de informatizare a serviciului de sănătate 
publică reprezintă o activitate continuă, de perspectivă 
şi oferă un suport esenţial în: 

 optimizarea măsurilor de supraveghere şi control a 
maladiilor transmisibile și evenimentelor de sănătate,

 managementul resurselor umane, 

 gestionarea financiară eficientă.


