MOLDOVA
MINISTERUT SANATATII, MT]NCII $I PROTECTIEI SOCIALE AL REPUBLICII

IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN o,Timofei Mogneaga"

ORDIN
'o

4P"

notem€z4or\

Nr.

./53

Cu privire la aprobarea Planului de acliuni
privind implemen tar ea sistemului
de management financiar Ei control (MFC)

in cadrul IMSP SCR,,Timofei Moqneaga"
4--

in conformitate cu prevederile Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar
dezvoltarea
public intern, procesului verbal al Grupului de lucru pentru implementatea 9i
in temeiul ordinului
sistemului de Management financiar Ei control din 02 noiembrie 2018,
privire la
Ministerului S6ndt6!ii, Muncii qi prorecliei Sociale nr.481 din 05.04.2018 cu
clinic Republican
aprobarea Regulamentului Instituliei Medico-sanitare Publice spitalul
bunei guvernbri in cadrul instituliei,
,,Timofei Moqneaga"gi in scopul promovdrii principiilor
ORDON:

Se aprob6 planul de acliuni privind implementarea sistemului de management
(conform anexei)'
financiar qi control in cadrul IMSP SCR,,Timofei Moqneaga"

l.

de lucru,
2. Actual izarea Planului de acliuni se va efectua anual, de cdtre Grupul
gi dezvoltdrii
instituit prin ordinul nr.136 din 12 octombrie 2018, in scopul implementarii
SCR,,Timofei Moqneaga"'
sistemului de management financiar gi control in cadrul IMSP
3. Controlul executfurii prezenfului ordin

mi-l asum.

rv

Director

l///
t'/

Prof., Dr. Anatol CIUBOTARU

Anexd
la ordinul n

.

t63

3o

din

,L(

.

2018

PLANUL DE ACTIUNI
privind implementarea sistemului de management financiar
in cadrul IMSP SCR ,,Timofei Moqneaga"
Obiectiv/ac{iune
l.Organtzarca
implementdrii
sistemului MFC

Responsab lde
implement ilre

Indicator
de rezultat

Activitatea
preconizati
1.1. Crearea grupului

ntrol (MFC)

qi

de lucru responsabil

managemen

de impiementarea

sdndtate,

Ei

limiti
Octombrie

Vicedirector

Ordin aprobat

Termen

1n

2018

Serviciul au lit
intern gi
integritate

dezvoltarea MFC

1.2. Solicitarea

Relalii de lucru

Conducerea

Octombrie

suportului de la
DACFPI A MF

stabilite,
Suport consultativ

instituliei,
Serviciul au tit
intern qi

2018

integritate
1.3. Organizarea

Membrii grupului

Vicedirectot

Octombrie

qedinlei grupului de

de lucru

managemenr m

201 8

iucru pentru anahza
generald a situafiei
existente a sistemului
de MFC
1.4. Evaluarea
sistemului actual de
MFC

sdndtate

Chestionar

completat

Dispozilii/
l.5.Informarea
subdiviziunilor despre circulare emise
mdsurile care vrmeazd expediate
a fi intreprinse in
vederea implementdrii
sistemului MFC, prin

gi

Grupul de lu )il,
Serviciul au, it
intern qi
integritate
Grupul de lu ]ru,
Subdiviziuni le

Noiembrie
201 8

Permanent

responsabile de

anumite don .enii

diseminarea
informali i lor relevante
Proiectul Planulur

2. Aprobarea

2.1. Elaborarea

Planului de
implementare

de acliuni
Planului de acliuni
privind implementarea elaborat

a

Grupul de lu )ru,
Serviciul
intem Ei

aur

it

Noiembrie
2018

MFC

sistemului de

integritate

management financiar
qi control in cadrul

IMSP SCR,,Timofei
Mogneaga"

2.2. Aprobarea
Planului de acliuni

Planul de acfiuni

3. Revizuirea

3.1. Elaborarea

mediului de
control intern

propunerilor de
modificare a structurii
organrzalionale a
instituliei

Proiectul
structurii
organizalionale
prezentat spre

existent

aprobat

Conduc[torul
instituliei

Noiembrie

Grupul de lucru

Martie 2019

2018

aprobare

3,2.Elaborarea
regulamentului model
al subdiviziunii
structurale

Model de

Secfia resurse

Noiembrie

regulament

umane,

2018

elaborat

Serviciul audit gi
integritate
(consiliere)

3.3. Revizuirea;i

Regulamente

actualizarea
regulamentelor

aprobate

$efii
subdiviziunilor

NoiembrieDecembrie

structurale

2018

$efii
subdiviziunilor
structurale in

Ianuarie

//

?t

.-1
J

subdiviziunilor
structurale
3.4. Revizuirea gi

Atribulii

actualizarea

tunc1ii

atribuliilor de funclie
(figele de post) in

post) aprobate

corespundere cu

prevederile

de

(fige

de

/)
'/

20r9

comun cu Seclia
resurse umane

{

regulamentelor
actuahzale
3.5. Identificarea
mecanismului de

Mecanism

Contabilitatea,

identificat

Secfia economie

activitate intr-un
program computerizat
unic ce conline
modulele: evidenp
contabil6, planifi carea

Ei

planificare,

Seclia resurse
umane,

Decembrie
20r 8Ianuarie
2019

Serviciul
achizilii publice

qi gestionarea

bugetului, achizilii
publice, resurse
umane
3.6. Instalarea uner
ladite pentru sesizdri

Lddigd instalatd in

holul institutiei

Serviciul audit
intern si

Noiembrie
201 8

9i

petifii, informare in

integritate

formd scrisd despre
fapte de
comportament
coruplional al
angaja{ilor
I
I

4. Reviziunea

4.1, Actualizarea

0biective

obiectivelor

obiectivelor
operalionale ale
instituliei
4.2.Elaborarea
Planului de acfiuni al
instituliei

operafionale

strategice/
operalionale ale

instituliei

- -'Managementul

Proiectul Planului
de acliuni

Grupul de lucru

Anual

prezentat spre
aprobare

L ldentificarea
riscurilor aferente
5.

Lista riscurilor
identificate

operafionale stabilite

5.2. AnaIiza,

Riscuri evaluate
gi prioritizate

evaluarea gi

prioritizarea
identificate

I

201 8

elaborat gi

I

I

Decembrie

elaborate

obiectivelor

/'i'.u'lo,

Grupul de lucru

ri s curi

I

Grupul de lucru,
Conducdtorii
subdiviziunilor
implicali in
realizarea
obiectivelor
Grupul de lucru

or

5.3. Stabilirea/
elaborarea mdsurilor

Decembrie
2018 - Iunie
2019

Decembrie
2018 - Iunie
2019

Lista mdsurilor de Grupul de lucru
control stabilite

de control al riscurilor

Decembrie
2018Ianuarie
2019

5.4. Elaborarea

Registrului riscurilor

5.5. Revizuirea,

monitorizarea

Ei

Registrul de
riscuri elaborat

Registrul de
riscuri actualizat

Grupul de lucru,
Conducdtorii
subdiviziunilor
structurale
Responsabilul
de riscuri

Decembrie
2018 - Iunie
2019

Anual

raportarea riscurilor
6. Identifiearea,
descrierea gi

6.1. Identificarea
proceselor debazd

documentarea
proceselor de

6.2. Descrierea

Descrierile

bazd

proceselor debazd

proceselor de

Lista proceselor
identificate

bazd

Grupul de lucru,
Conducdtorii de
subdiviziuni
Grupul de lucru,
Conducatorii de
subdiviziuni

Noiembrie
2018 - Iunie
2019

Noiembrie
2018 - Iunie
2019

6.3. Actualizarea
proceselor debazd

Procesele de bazd
actualizate

Grupul de lucru,
Conducdtorii de
subdiviziuni

Noiembrie
2018 - Iunie
2019

6,4, .blaborarea,
negocierea qi
incheierea

Contract colectiv
de muncd aprobat

Comitetul
sindical in
comun cu
Serviciul juridic

Noiembrie-

Serviciul juridic,
Serviciul audit
intern gi
integritate
(consiliere)

NoiembrieDecembrie
2018

Secfia resurse
umane,
Seclia economie
qi planificare
Serviciul juridic,

Decembrie
2018

Contractului colectiv
de muncd pe anii
20t8-2021
6.5. Inilierea
procedurii de
inregistrare/noti fi care
a sistemelor de
eviden!5 prin
intermediul cdrora se
prelucreazd" date cu
caracter peronal in
cadrul institutiei
6.6. Crearea Comisiei
pentru stabilirea
vechimii in muncd
6.7. Inilierea

I Procedura de
I

I inregistrare/notifi
I

care executatd

Ordin aprobat

Proceduri iniliate

procedurilor de
inregistrare/ evaluare a
bunurilor imobile la

activit6lilor

organele cadastrale
6.8. Elaborarea gi
aprobarea Planului
anual de acliuni al
Serviciului audit
intern pentru anul
2019
7.1. Colectarea,
generalizarea

prezentului plan
de acliuni

informaliilor qi
raportarea privind

7. Monitofizarea

Vicedirector

Decembrie
201 8

Decembrie
2018

expluatarea qi
securitarea
Plan aprobat

Raport prezentat
conducdtorului

instituliei

obiectului
Serviciul audit
intern qi
integritate

Decembrie

Vicedirector

Noiembrie

management in
sdndtate,

201 8-

20t8

Grupul de lucru

Septembrie
2019

Grupul de lucru

Anual

acfiunile intreprinse de
subdiviziuni
7

.2. Elaborarea

raportului consolidat
privind activitatea
Grupului de lucru qi
funcfionalitatea
sistemului MFC

Raport consolidat
elaborat qi
prezentat

