
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

 AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

O R D I N 

      mun.Chişinău 
 

„  25        „  august                 2020                                    nr._785___________ 
 

 

Cu privire la aprobarea  

Protocolului clinic național provizoriu (ediția III) 

„Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)” 

 

 În vederea asigurării calității serviciilor de sănătate, în temeiul prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr.694/2017 Cu privire la organizarea și funcționarea 

Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale,  
 

 

 

ORDON: 
 

1. Se aprobă Protocolul clinic național provizoriu (ediția III) „Infecția cu 

coronavirus de tip nou (COVID-19)”, conform anexei. 

2. Conducătorii prestatorilor de servicii medicale vor organiza implementarea 

și monitorizarea aplicării în practică a noilor prevederi ale Protocolului clinic 

național provizoriu (ediția III) „Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)”. 

3.  Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va întreprinde măsurile 

necesare în vederea asigurării pieții farmaceutice din Republica Moldova cu 

medicamentele și dispozitivele medicale incluse în Protocolul clinic național 

provizoriu (ediția III) „Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)”. 

4. Compania Națională de Asigurări în Medicină va organiza ghidarea 

angajaților din subordine de noile prevederi ale Protocolului clinic național 

provizoriu (ediția III) „Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)” în procesul 

de executare a atribuțiilor funcționale, inclusiv în validarea volumului și calității 

serviciilor acordate de către prestatorii contractați în sistemul asigurării obligatorii 

de asistență medicală. 

5. Agenția Națională pentru Sănătate Publică va organiza: 

1) de comun cu IMSP SCBI „Toma Ciorbă” și Spitalul Clinic de Boli 

Contagioase pentru Copii asigurarea suportului consultativ-metodic în 

implementarea Protocolului clinic național provizoriu (ediția III) „Infecția cu 

coronavirus de tip nou (COVID-19)” în activitatea prestatorilor de servicii 

medicale; 



2) evaluarea respectării Protocolul clinic național provizoriu (ediția III) 

„Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)” în cadrul controalelor efectuate;  

3) evaluarea instituţionalizării Protocolului clinic național provizoriu (ediția III) 

„Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)” în cadrul evaluării şi acreditării 

prestatorilor de servicii medicale. 

6. Instituțiile de învățământ medical vor organiza implementarea Protocolului 

clinic național provizoriu (ediția III) „Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-

19)” în activitatea didactică a catedrelor respective. 

7. Se abrogă ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale nr.531 

din 09.06.2020 „Cu privire la aprobarea Protocolul clinic național provizoriu 

(ediția II) „Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)”. 

8. Protocolul clinic național provizoriu (ediția III) „Infecția cu coronavirus de 

tip nou (COVID-19)” se plasează pe pagina WEB a Ministerului Sănătăţii, Muncii 

și Protecției Sociale. 

9. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Constantin Rîmiș, dnei 

Marina Golovaci și dlui Alexandru Holostenco, secretari de stat.   

                      

 

 

   Ministru                                                                       Viorica DUMBRĂVEANU 
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