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Cu privire Ia evaluarea prestării serviciilor de planificare 
familială de către asistenţa medicală primară 

în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XI din 28 martie 
1995, Politicii Naţionale de Sănătate pentru anii 2007 - 2021, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr.886 din 06 august 2007. Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate 
în perioada anilor 2008-2017, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1471 din 24 
decembrie 2007, Strategiei Naţionale a sănătăţii reproducerii, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 913 din 26 august 2005, în scopul identificării barierelor şi a factorilor 
care facilitează prestarea şi accesul la serviciile de planificare familială în vederea 
asigurării condiţiilor optime pentru realizarea funcţiei reproducerii a cuplurilor şi 
indivizilor; reducerii rolului avortului ca metodă de reglare a natalităţii prin asigurarea 
cu opţiuni contraceptive moderne; ridicării nivelului de cunoştinţe al populaţiei; creşterii 
accesibilităţii şi adresabilităţii populaţiei la servicii calificate de planificare a familiei, în 
temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
structurii şi efectivului - limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, 

D I S P U N : 

L A institui grupul de lucru, conform anexei la prezenta dispoziţie. 

2. Grupul de lucru va asigura în perioada 01.03.2015 - 30.04.2015, cu suportul 
U N F P A Moldova: 

1) Elaborarea chestionarelor privind barierele şi factorii care facilitează prestarea 
şi accesul la serviciile de planificare familială, separat pentru medici şi pacienţi, inclusiv 
blocajele generale şi factorii favorizând din perspectiva atât a celor care creează oferta 
cît şi a celor care formează cererea în serviciile de planificare familială. 

2) Evaluarea prestării serviciilor de planificare familială de către asistenţa 
medicală primară, cu identificarea barierelor şi a factorilor care facilitează prestarea 
acestora în teritoriile selectate de grupul de lucru, în baza chestionarelor elaborate, 
analiza rezultatelor acestora şi înaintarea propunerilor pentru optimizarea funcţionarii 
serviciilor de planificare familială; 



3) Evaluarea programelor de studii pre- şi post- universitare existente pentru a 
identifica modul în care este reflectat subiectul de Planificare familială, identificarea 
lacunelor care trebuie să fie suplinite, realizarea discuţiilor cu reprezentanţii catedrelor 
relevante, cu formularea propunerilor de optimizare a curriculumului, inclusiv analiza 
posibilităţii de punere în aplicare a sistemului de învăţare online la distanţă; 

4) Prezentarea datelor evaluării, inclusiv a analizei efectuate, în termen pînă la 30 
aprilie 2015. 

3. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se atribuie dnei Tatiana Zatîc, şef 
Direcţie asistenţă medicală primară. 
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Anexă 
La Dispoziţia Ministerului Sănătăţii 

w/^M&nf&vM. 2015 
Componenţa 

grupului de lueru responsabil de identificarea barierelor şi a factorilor care 
facilitează prestarea şi accesul la serviciile de planificare familială 

Numele, prenumele Funcţia, denumirea instituţiei 
1. Tatiana Zatîc şef Direcţie asistenţă medicală primară 
2. Comendant Rodica medic obstetrician-ginecolog, doctor în ştiinţe 

medicale conferenţiar universitar, Catedra 
Obstetrică şi Ginecologie a USMF „Nicolae 
Testimiţanu", director Centrul de Instruire în 
Domeniul Sănătăţii Reproductive din R M 
(CIDSR), secretar 

3. Luminiţa Avornic şef adjunct Direcţie asistenţă medicală primară 
4. Iurie Dondiuc membru comisie de specialitate în obstetrică şi 

ginecologie 
5. Ghenadie Curocichin membru comisie de specialitate in medicina de 

familie, Catedra Medicina de Familie a USMF 
„Nicolae Testemiţanu" 

6. Zarbailov Natalia conferenţiar universitar, Catedra Medicina de 
Familie a USMF „Nicolae Testemiţanu" 

7. Mihai Strătilă membru comisie de specialitate în obstetrică şi 
ginecologie, directorul Centrul de Sănătate 
Reproductivă şi Genetică Medicală, IMSP 
Institutul Mamei şi Copilului 

8. Ciubotaru Victoria şef serviciu de monitorizare şi evaluare, Centrul 
Naţional Ştiinţifico-Practic de Sănătate 
Reproductivă, Genetică Medicală şi Planificare a 
Familiei din Chişinău 

9. Galina Leşco şefCSPT Neovita, colaborator ştiinţific Centrul 
de Sănătate Reproductivă şi Genetică Medicală, 
IMSP Institutul Mamei şi Copilului 

10. Gladun Sergiu medic obstetrician-ginecolog; conferenţiar 
universitar, Catedra de Obstetrică şi Ginecologie 
pentru studii postuniversitare a USMF „Nicolae 
Testimiţanu" 

. 3 — .. . . 

11. Mariana Negrean director adjunct clinic, profesor la disciplina 
Asistenţa medicală în boli interne, grad didactic, 
Colegiul National de Medicina si Farmacie „Raisa 
Pacalo" 

12. Ion Bologan conferenţiar universitar, Catedra de Obstetrică şi 
Ginecologie a USMF „Nicolae Testemiţanu" 

13. Tatiana Buzdugan expert naţional în planificarea familiei 
14. Cojohari Natalia analist programul pe sănătate a reproducerii şi 

tineret, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie 
Chişinău, Republica Moldova 


