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nr. 21 din 16 mai 2017 

 

  Doamnei Ruxanda GLAVAN 

Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova 

 

 

 

Subiectul: Constituirea unei platforme consultative pe lângă Ministerul Sănătății al Republicii Moldova cu 

participarea instituțiilor medico-sanitare, asociațiilor patronale și a organizațiilor non-guvernamentale de 

profil  

 

 

Stimată doamnă Ministru,       

     

Prin prezenta, Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova (UIMSP), Confederația 

Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), Camera de Comerț Americană din Moldova 

(AmCham), Asociația Investitorilor Străini (FIA) și Asociația Patronală a Importatorilor de Dispozitive 

Medicale și Echipamente de Laborator (DISMED), solicităm respectuos crearea unei platforme permanente 

pentru dialog și consultare publică, cu participarea conducerii Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, 

altor instituții naționale de resort (cum ar fi, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Agenţia 

Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate) și a 

reprezentanților instituțiilor medico-sanitare, asociațiilor patronale, organizațiilor non-guvernamentale de profil, 

etc. 

 

Obiectivele instituirii unei platforme consultative permanente pe lângă Ministerul Sănătății includ: 

(i) dezvoltarea parteneriatului între Ministerul Sănătății, societatea civilă și sectorul privat;  

(ii) informarea și participarea activă a organizațiilor non-guvernamentale, asociațiilor patronale și altor părți 

interesate la toate etapele procesului de elaborare și modificare a actelor normative în domeniul sănătății; 

(iii) identificarea provocărilor și elaborarea soluțiilor pentru consolidarea sistemului național de sănătate. 

 

Cadrul legal pentru funcționarea acestei platforme este stabilit prin art. 11 alin. (1) din Legea nr. 

239/13.11.2008, privind transparența în procesul decizional, care prevede „(…) crearea grupurilor de lucru 

permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanților societății civile” în calitate de modalitate pe care o 

poate utiliza autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectelor de decizie pentru a asigura consultarea 

cetățenilor, asociațiilor și altor părți interesate. 

 

Practica constituirii unor grupuri de lucru permanente de dialog public-privat, create prin ordinul autorităților 

publice, convocate cu o regularitate prestabilită, este utilizată deja în alte domenii de importanță națională. În 

acest sens, cu titlu de exemple, pot fi invocate: Consiliul Consultativ pe lângă Serviciul Vamal
1
, Consiliul 

Consultativ pe lângă Ministerul Economiei
2
, Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor

3
. 

 

 

                                                           
1
 http://www.customs.gov.md:888/index.php?id=3438 

2
 http://mec.gov.md/ro/advanced-page-type/consilii-comisii-grupuri-de-lucru-sectoriale 

3
 http://www.mf.gov.md/actnorm/contabil/consilium 

http://www.cnam.md/
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Totodată, beneficiind de deschiderea Ministerului Sănătății al Republicii Moldova spre consultare, precum și 

necesitatea asigurării unui proces transparent al luării deciziilor, prevăzute inclusiv în Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, 

considerăm oportună crearea grupurilor de lucru sectoriale cu antrenarea reprezentanţilor altor autorităţi 

administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţilor mediului academic, 

reprezentanţilor societăţii civile şi specialiştilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte legislative şi 

normative, documentelor de politici publice, pentru efectuarea expertizelor şi acordarea consultaţiilor, precum şi 

pentru examinarea altor subiecte ce ţin de domeniul ocrotirii sănătăţii. 

 

Așadar, luând în considerație circumstanțele descrise, precum și numărul semnificativ al proiectelor de acte 

normative elaborate, întru optimizarea mecanismului de dialog public, ne adresăm către Dvs. cu propunerea 

instituirii unei platforme permanente de consultare pe lângă Ministerul Sănătății.  

 

În așteptarea răspunsului Dvs., ne exprimăm deschiderea spre o colaborare constructivă.  

 

Cu respect, 

 
 

Director executiv, Uniunea Instituțiilor                                                                                              Aliona Grossu 

Medico - Sanitare Private din Republica Moldova 

 

Director executiv, Asociația Patronală a Importatorilor de Dispozitive Medicale                      Elena Gherbovțan 

și Echipamente de Laborator (DISMED) 

 

Director executiv, Confederația Națională                                                                               Vladislav Caminschi 

a Patronatului din Republica Moldova 

 

Director executiv, Camera de Comerț Americană din Moldova                                                        Mila Malairău 

 

Director executiv, Asociația Investitorilor Străini din Republica Moldova                            Ana Groza 

 

                                                                        

 


