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Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

LEGE 

pentru modificarea unor legi 

 

 
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

 
Art. I. - Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, 

art. 280), se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 2 se completează cu alineatul (3), cu următorul conținut: 

„(3) Modul de compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență 

medicală a medicamentelor și dispozitivelor medicale în condiții de ambulator, 

precum și mecanismul de declarare și determinare a celui mai avantajos preț în 

raport cu furnizorii, și stabilire a modului de distribuire a medicamentelor și 

dispozitivelor medicale compensate se aprobă de Guvern.”; 

 

2. La articolul 4: 

alineatul (1) se completează cu litera e), cu următorul cuprins: 

„e) furnizor de medicamente și dispozitive medicale.”; 

 

la alineatul 8
1
) după cuvîntul „medicamentelor” se completează cu 

cuvintele „și dispozitivelor”; 

 

se completează cu alineatul 8
2
) cu următorul cuprins: 

„8
2
) Furnizorii de medicamente și dispozitive medicale din sistemul 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală (denumiţi în continuare furnizorii de 

medicamente și dispozitive medicale) sunt producătorii de medicamente și 

dispozitive medicale, reprezentanții oficiali/autorizați a producătorilor de 

medicamente/dispozitive medicale, întreprinderi/entități care importă, și/sau 

distribuie medicamente, care au încheiat cu asigurătorul un contract privind 

livrarea medicamentelor/sau dispozitivelor medicale compensate prestatorilor 

de servicii farmaceutice.” 

 

3. Articolul 7
1
: 

 

în titlul articolului cuvîntul ”medicamentelor” se completează cu cuvintele 

”și dispozitivelor medicale”; 

 



aliniatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Între asigurător şi prestatorul de servicii farmaceutice se încheie un 

contract de eliberare a medicamentelor și dispozitivelelor medicale compensate 

din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform căruia 

prestatorul se obligă să elibereze persoanelor înregistrate la medicul de familie 

medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală, iar asigurătorul se obligă să achite costul 

acestor medicamente și dispozitive.”; 

 

la alineatul (2) după cuvîntul ”medicamentelor” se completează cu 

cuvintele ”și dispozitivelor medicale”;   

 

4. se completează cu articolul 7
2
), cu următorul cuprins: 

 

„Articolul 7
2
. Contractul privind livrarea medicamentelor și/sau 

dispozitivelor medicale compensate prestatorilor de 

servicii farmaceutice  

(1) Între asigurător şi furnizorul de medicamente și dispozitive medicale 

se încheie un contract, conform căruia furnizorul se obligă să asigure 

disponibilitatea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate în stoc 

și livrarea acestora către toți prestatorii de servicii farmaceutice contractați de 

asigurător. 

(2) Contractul-tip privind  livrarea medicamentelor și/sau dispozitivelor 

medicale compensate prestatorilor de servicii farmaceutice se aprobă de către 

Guvern.” 

 

5. Articolul 12: 

 

 alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins: 

„f) să determine cel mai avantajos preț și modul de distribuire în raport cu 

furnizorii de medicamente și dispozitive medicale compensate, și să încheie 

contracte cu furnizorii de medicamente și dispozitive medicale.”; 

 

 alineatul (3): 

 la litera a
1
) după cuvîntul ”medicamentelor” se completează cu cuvintele 

”și dispozitivelor medicale”; 

la litera c
1
) cuvintele „medicamente” și „medicamentelor” se completează 

cu cuvintele „dispozitive medicale” și „dispozitivelor medicale”, la cazul 

gramatical corespunzător; 

se completează cu litera c
2
) cu următorul cuprins: 

„c
2
) să verifice respectarea de către furnizorii de medicamente și 

dispozitive medicale a prevederilor contractului încheiat cu asigurătorul;”. 

 

6. Articolul 14 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: 

„(6) Prestatorii de servicii farmaceutice și furnizorii de medicamente și 

dispozitive medicale răspund pentru serviciile farmaceutice prestate contrar 



prevederilor actelor normative și clauzelor contractului încheiat cu Compania 

Națională de Asigurări în Medicină, precum și pentru împiedicarea evaluării de 

către asigurător, a executării contractului încheiat cu prestatorul de servicii 

farmaceutice sau furnizorul de medicamente și dispozitive medicale.”. 

 
 Art. II. - Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 59-61, art. 200) se 

modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 1 se completează cu o noțiune, cu următorul cuprins: 

”preț de achiziție declarat – preț declarat de către furnizorul de 

dispozitive medicale compensate (sau propuse spre compensare) din fondurile 

asigurării obligatorii de asistență medicală, care este format din preț al 

producătorului (preț CIP - Carriage and Insurance Paid to - transport și 

asigurare plătite până la locul de destinație convenit, conform clauzelor 

internaționale de comerț INCOTERMS 2000, stabilite de Camera Internțională 

de Comert de la Paris), indicat în documentele primare, recalculat în moneda 

națională (MDL) conform cursului mediu valutar de referință stabilit pentru о 

perioada de un an.” 

 

2. Articolul 18 se completează cu alineatul (2¹), cu următorul cuprins: 

”(2¹) Compensarea medicamentelor și dispozitivelor medicale în condiții 

de ambulator din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală se 

efectuează în conformitate cu prevederile cadrului normativ aferent sistemului 

asigurării obligatorii de asistență medicală.” 

 

3. Articolul 20: 

 

în denumirea articolului, după cuvintele ”produse farmaceutice,” se 

completează cu cuvintele ”și dispozitive medicale compensate”; 

 

la alineatul (1) după cuvintele ”la alte produse farmaceutice” se 

completează cu cuvintele ”și dispozitive medicale compensate,”; 

 

se completează cu alineatul (2²) cu următorul conținut: 

”2²) La comercializarea dispozitivelor medicale compensate în condiții 

de ambulator din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, adaosul 

comercial aplicat va fi de până la 15% la preţul de achiziţie declarat de către 

furnizorul de dispozitive medicale, dintre care: 

- până la 5% – pentru agenţii economici care produc, importă şi/sau 

distribuie cu ridicata dispozitive medicale compensate atât de import, cât şi 

autohtone, cumulativ, pe întregul segment de distribuţie angro, până la livrarea 

în reţeaua cu amănuntul; 

- până la 10% – pentru prestatorii de servicii farmaceutice.” 



la alineatul (3) după cuvintele „la alte produse farmaceutice” se 

completează cu sintagma „ , precum și la dispozitive medicale compensate în 

condiții de ambulator din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală,” 

 

Art. III. - Articolul 10 din Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele 

medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 

389), se completează cu alineatul (3), cu următorul conținut: 

 „(3) Compensarea dispozitivelor medicale în condițiile asigurării 

obligatorii de asistență medicală se efectuează în conformitate cu prevederile 

actelor normative privind asigurările obligatorii de asistență medicală.” 

 

Art. IV. - Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei 

legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va pune în concordanță actele 

sale normative cu prezenta lege. 
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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA  
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ___________________________2020 

Chișinău 

 

Cu privire la aprobarea mecanismului de compensare a dispozitivelor medicale din 

fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în condiții de ambulator 

 

            În temeiul prevederilor Legii nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 59-61, art. 200), Legii 1585/1998 cu 

privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1998, nr. 38-89, art. 280), Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 389), Guvernul  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă: 

1) Regulamentul privind mecanismul de compensare a dispozitivelor medicale din 

fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în condiţii de ambulator, conform anexei 

nr.1; 

2) Contractul-model privind  livrarea dispozitivelor medicale compensate prestatorilor 

de servicii farmaceutice, conform anexei nr.2. 
 

2. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Compania Naţională de Asigurări 

în Medicină şi Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, vor elabora şi aproba 

actele normative aferente şi vor realiza alte acţiuni necesare executării prezentei hotărâri. 

 

 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

  

Prim-ministru                            Ion CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor                 Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecției sociale                               Viorica DUMBRĂVEANU 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr. ___ 

      din _______________2020 

  

 

REGULAMENTUL 
privind mecanismul de compensare a dispozitivelor medicale din fondurile asigurării 

obligatorii de asistență medicală în condiții de ambulator 
 

I. Dispoziţii generale 
 

1. Regulamentul privind mecanismul de compensare a dispozitivelor medicale din 

fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în condiţii de ambulator (în continuare - 

Regulament) stabileşte procedura de elaborare şi modificare a listei de dispozitive medicale 

compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Lista de 

dispozitive medicale), criteriile de includere şi excludere din Lista a dispozitivelor medicale, 

modul de organizare a activităţii Consiliului şi Secretariatului Consiliului pentru dispozitive 

medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare 

- Consiliul și Secretariatul Consiliului), metodologia de calculare a prețurilor de referință și 

sumelor fixe compensate la dispozitive medicale. 

2. Pot fi compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în 

continuare - AOAM) doar dispozitivele medicale aprobate prin Ordin comun al MSMPS și 

CNAM. Categoriile de dispozitive medicale ce vor fi compensate se stabilesc anual de către 

Consiliu pentru dispozitive medicale compensate în baza bugetului disponibil. 

3. Responsabil de formarea și modificarea listei de denumiri de dispozitive medicale 

compensate din fondurile AOAM, este Consiliul asistat în activitatea sa de către Secretariatul 

Consiliului pentru dispozitive medicale compensate. 
4. Lista dispozitivelor medicale compensate ce include denumirile comerciale de 

dispozitive medicale, denumirea producătorului, rata de compensare, sumele fixe compensate 

și valoarea maximă a contribuției personale a pacientului, se aprobă prin ordin comun al 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în 

Medicină, în baza deciziei Consiliului pentru dispozitive medicale compensate. 
5. Compensarea din fondurile AOAM a dispozitivelor medicale se efectuează conform 

sumelor fixe compensate calculate reieșind din rata de compensare aprobată de către 

Consiliul per fiecare tip de dispozitive medicale, în conformitate cu metodologia stabilită prin 

prezentul Regulament. 

6. Eliberarea dispozitivelor medicale compensate se efectuează de către prestatorii de 

servicii farmaceutice contractați de Compania Națională de Asigurări în Medicină (în 

continuare - CNAM), iar livrarea dispozitivelor medicale compensate către prestatorii de 

servicii farmaceutice se realizează  de către furnizorii de dispozitive medicale selectați prin 

Decizia Consiliului și contractați de CNAM.  
 

II. Modul de organizare a activităţii Consiliului pentru dispozitive medicale 

compensate și a Secretariatului Consiliului 

 

7. Şedinţele Consiliului se convoacă cel puţin trimestrial. Şedinţele extraordinare sânt 

convocate la solicitarea preşedintelui sau cel puţin a 2/3 din membrii  ai Consiliului. 
8. Şedinţele Consiliului sînt publice și se organizează în incinta Ministerului Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei Sociale şi se consideră deliberative, dacă la ele participă cel puţin 2/3 din 

membrii  ai Consiliului. 
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9. Membrii Consiliului și Secretariatului Consiliului au obligaţia să respecte regimul 

juridic al incompatibilităţilor şi conflictului de interese, potrivit Legii nr. 16 din 25 februarie 

2008 cu privire la conflictul de interese. 

10. Secretarul Consiliului anunţă membrii Consiliului despre data desfăşurării şedinţei, 

remite proiectul agendei şi materialele necesare cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea 

acesteia  prin intermediul unei scrisori, cît şi prin poşta electronică. 
11.  Rezultatele ședințelor Consiliului se consemnează, de către secretar, în procesele 

verbale și se semnează de către membrii Consiliului și secretar. 
12. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă (50% + 1) sau majoritatea 

absolută a voturilor în formă deschisă a tuturor membrilor prezenţi. În caz de egalitate a 

voturilor „pro" şi „contra", votul Preşedintelui Consiliului este decisiv. Votul nominal al 

fiecărui membru „pro", „contra" sau „abţinut" se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

13. Deciziile Consiliului se publică pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 

Protecţiei Sociale şi a CNAM. 

14.  Preşedintele Consiliului este ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. În 

absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedintele Consiliului, 

care este directorul sau vicedirectorul CNAM responsabil de domeniul medicamentului şi 

activităţii farmaceutice. 
15. Membri ai Consiliului pentru dispozitive medicale compensate sunt: 

1) reprezentanţi din cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; 
2) reprezentanţi din cadrul CNAM; 

3) reprezentanți din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 

(AMDM); 
4) secretarul fără drept de vot – reprezentantul din cadrul CNAM sau AMDM; 

5)   Membri ai Secretariatului Consiliului pentru dispozitive medicale compensate sunt: 

6) reprezentanţi din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; 
7) reprezentanți din cadrul CNAM; 
8) reprezenanți din cadrul catedrei de Farmacie Socială „Vasile Procopişin” a 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu. 
9) secretarul fără drept de vot – reprezentantul din cadrul CNAM sau AMDM; 

16.  Întru executarea atribuțiilor, Consiliul pentru dispozitive medicale compensate şi 

Secretariatul Consiliului conlucrează și cooptează la necesitate, comisiile de specialitate din 

cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Asociaţiile profesionale din 

domeniu, Agenția Națională Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”. 

 

III. Procedura de elaborare şi modificare a listei dispozitivelor medicale 

compensate din fondurile AOAM 
 

17. Lista dispozitivelor medicale (categoriile de dispozitive medicale) se stabilește  prin 

Ordin comun al MSMPS și CNAM. 
18. Anual, Consiliul pentru dispozitive medicale compensate aprobă Lista categoriilor 

de dispozitive medicale prioritare spre compensare în condiții de ambulator din fondurile 

asigurării obligatorii de asistență medicală. 
19.  Pentru includerea denumirii comerciale a dispozitivului medical spre compensare 

din fondurile AOAM, furnizorul de dispozitive medicale depune către Secretariatul 

Consiliului (sediul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină) dosarul și Declarația cu 

privire la prețul de achiziție la denumirea comercială a dispozitivului medical. 

20. Dosarul va include următoarele compartimente: 

a) Cererea privind includerea; 
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b) Declarația cu privire la prețul de achiziție la denumirea comercială a 

dispozitivului medical; 

c) Rapoartele farmacoeconomice: analiza cost eficiență și/sau analiza impactului 

bugetar; 

d) Documentația tehnică. 

21. Cererea privind includerea denumirii comerciale a dispozitivului medical în lista 

celor compensate, urmează a fi însoţită de documentația tehnică. 

22. Formularul de Cerere privind includerea denumirii comerciale a dispozitivului 

medical în lista celor compensate, Formularul de Declarație cu privire la prețul de achiziție la 

denumirea comercială a dispozitivului medical, structura Raportului de evaluare a 

dispozitivului medical, se aprobă prin ordin comun al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 

Protecţiei Sociale și Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. 

23. Documentația tehnică obligatorie pentru prezentare de către furnizorul de dispozitive 

medicale: 
1) descrierea generală a produsului, incluzînd toate variantele proiectate;  
2) documentaţia asupra sistemului calităţii;  
3) informaţii despre proiectare, incluzînd determinarea caracteristicilor materialelor de 

bază, caracteristici şi limitări ale performanţei dispozitivelor, metode de fabricaţie şi, în cazul 

instrumentelor, schiţe de proiect, diagramele componentelor, subansambluri, circuite etc.;  

4) în cazul dispozitivelor ce conţin ţesuturi de origine umană sau substanţe derivate din 

astfel de ţesuturi, informaţii asupra originii acestora şi asupra condiţiilor în care au fost 

recoltate;  
5) descrieri şi explicaţii necesare pentru a înţelege caracteristicile, schiţele şi 

diagramele menţionate mai sus şi utilizarea produsului;  

6) rezultatele analizei de risc şi, după caz, lista cuprinzînd standardele aplicate în 

întregime sau în parte; 

7) în cazul produselor sterile sau într-o stare microbiologică de curăţenie specială, 

descrierea procedurilor utilizate;  
8) rezultatele calculelor de proiectare şi ale inspecţiilor efectuate;  

9) dacă dispozitivul urmează să fie asociat cu alte dispozitive pentru a funcţiona 

conform scopului propus, trebuie aduse dovezi că dispozitivul satisface cerinţele esenţiale 

atunci cînd este asociat cu oricare dintre aceste dispozitive avînd caracteristicile specificate 

de producător;  

10) rapoarte de încercări; 
11) date adecvate privind evaluarea performanţei, care să arate performanţele 

prevăzute de producător şi susţinute de un sistem de măsurare de referinţă (cînd este 

disponibil), cu informaţii despre metodele de referinţă, materialele de referinţă, valorile de 

referinţă cunoscute, precizia şi unităţile de măsură utilizate; astfel de date ar trebui să provină 

din studiile făcute în condiţii clinice sau în alt mediu adecvat ori din referinţe biografice 

relevante;  

12) etichetele şi instrucţiunile de utilizare;  
13) rezultatele studiilor de stabilitate. 
24. În cazul în care documentaţia depusă de către furnizor este incompletă, Secretariatul 

expediază, în termen de maximum 14 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei, 

solicitare pentru depunerea unei documentaţii suplimentare sau completarea documentaţiei 

depuse, după caz. Termenul de prezentare a informației suplimentare/lipsă este pînă la 14 zile 

calendaristice, din data informării solicitantului despre necesitatea prezentării informațiilor 

necesare. Evaluarea dosarului se reia de la momentul depunerii informaţiei relevante, timpul 

de examinare fiind calculat de la depunerea integrală a datelor solicitate suplimentar. 
25. Secretariatul Consiliului va: 
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1) evalua dosarul depus de solicitant prin prisma eficacităţii, siguranței și impactului 

bugetar; 
2) întocmi Raportul de evaluare a dispozitivului medical (per fiecare denumire 

comercială), 
3) estima prețul maxim cu amănuntul per fiecare denumire comercială și prețul de 

referință intern per categorie de dispozitive medicale; 
4) calcula/modela suma fixă compensată și valoarea contribuției personale a 

pacientului reieșind din diferite rate de compensare;  
5) calcula costurile estimative și volumul disponibil de mijloace financiare; 
26. Secretariatul Consiliului va prezenta spre examinare Consiliului: 

1) rapoartele tehnice de evaluare a dispozitivelor medicale; 
2) avizul privind disponibilitatea fondurilor AOAM; 

3) rezultatele rapoartelor farmacoeconomice: analiza cost eficiență și/sau analiza 

impactului bugetar; 

4) calculul prețurilor maxime cu amănuntul per fiecare denumire comercială solicitată 

spre includere în listă; 
5) calculul prețurilor de referință per fiecare categorie de dispozitive medicale; 

6) modelările sumelor fixe compensate și costurile/cheltuielile estimative per fiecare 

scenariu, inclusiv mărimea contribuției maxime din partea pacientului. 

27. Consiliul pentru dispozitive medicale va: 

1) aproba lista denumirilor comerciale de dispozitive medicale compensate, inclusiv 

specificațiile tehnice; 

2) determină sau modifică rata de compensare a dispozitivelor medicale incluse în 

Listă; 

3) aprobă/modifică sumele fixe compensate (plafon de compensare), cuantumul 

contribuției maxime din partea pacientului. 
28. În baza deciziei Consiliului pentru dispozitive medicale compensate privind 

includerea denumirilor comerciale noi în lista dispozitivelor medicale compensate, CNAM 

încheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale privind livrarea dispozitivelor 

prestatorilor de servicii farmaceutice. 

29. Consiliul are drept de a modifica pe parcursul anului de gestiune lista categoriilor de 

dispozitive medicale compensate, rata de compensare a dispozitivelor medicale, reieşind din 

volumul mijloacelor disponibile în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală și 

priorităţile stabilite de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.  
30. În situația în care pe parcursul anului de gestiune sunt înregistrate cereri de includere 

a dispozitivelor medicale în listă și/sau situații cu excluderea denumirilor comerciale din listă,  

se recalculează prețul de referință și suma fixă compensate pentru categoria respectivă de 

dispozitive medicale. 
31. În cazul rezilierii contractului încheiat între Compania Națională de Asigurări în 

Medicină și furnizorul de dispozitive medicale, denumirea comercială de dispozitive 

medicale se exclude din lista dispozitivelor medicale compensate. 

32.  Lista dispozitivelor medicale compensate, care include sumele fixe compensate și 

valoarea maximă a contribuției personale a pacientului, precum și lista furnizorilor de 

dispozitive medicale se aprobă anual de către Consiliu, cu reevaluarea obligatorie în trimestru 

IV a anului de gestiune pentru anul următor. 
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VI. Metodologia de calculare a prețurilor de referință și sumelor fixe 

compensate la dispozitive medicale compensate 
 

33. Per fiecare denumire comercială solicitată spre includere în lista dispozitivelor 

medicale compensate, se estimează prețul maxim cu amănuntul, conform formulei: 

Preț = Preț de achiziție + Adaos max ≤ 5% + Adaos max ≤ 10% + TVA 8/20% 
maxim      declarat      comercial,              comercial, farmacie 

cu amănuntul         depozit     

34. Ulterior, se calculează prețul de referință per fiecare categorie de dispozitive 

medicale, reieșind din prețurile maxime cu amănuntul estimate conform pct.1 din prezenta 

Metodologie. 

35. Media din 3 cele mai mici prețuri maxime cu amănuntul reprezintă prețul de 

referință pentru categoria respectivă de dispozitive medicale compensate. 

36. Se aplică rata de compensare stabilită de Consiliu la prețul de referință calculat 

conform pct.33. 

37. Suma fixă calculată per fiecare categorie de dispozitive medicale, urmare a 

aplicării ratei de compensare la prețul de referință, reprezintă plafon care va fi compensat din 

fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală la toate denumirile comerciale de 

dispozitive medicale acceptate/incluse în listă din categoria respectivă de dispozitive 

medicale. 

38. Mărimea contribuției maxime din partea pacientului per fiecare denumire 

comercială de dispozitiv medical se calculează urmare a diminuării sumei fixe compensate 

din prețul maxim cu amănuntul calculat. 
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Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr. ___ 

din _______________2020 

 

Contract-model 
privind livrarea dispozitivelor medicale prestatorilor de servicii farmaceutice 

_________________                                                                                       "___" 

_______________ 200__ 

 

Părțile: 

Compania Națională de Asigurări în Medicină, cu sediul în mun.Chisinau, str. _______cod 

fiscal ______________ (denumit în continuare CNAM), reprezentat prin director general 

______________, 

şi 

furnizorul de dispozitive medicale ______________, cu sediul în mun. Chisinau, 

________________, cod fiscal _____________(denumită în continuare furnizor), reprezentat 

prin directorul _____________________,    

 

având în vedere:    

a) Decizia Consiliului pentru dispozitive medicale compensate din data de _________  

privind includerea dispozitivului medical în lista celor compensate din fondurile asigurării 

obligatorii de asistența medicală, 

b) Declarația depusă la AMDM privind prețul de achiziție pentru dispozitivul medical cu 

denumirea comercială ..........., data din ..... , 

 

convin următoarele:   

1. Obiectul Contractului:   (se indică denumirea comercială, producătorul, modul de 

administrare, specificațiile tehnice, etc......) 

2. Obligațiile  furnizorului: 

1) să menține prețul de achiziție declarat pentru dispozitivul medical definit în pct.1 a 

prezentului contract, pe toata perioada derulării contractului; 

2) să se aprovizioneze permanent şi să  aibă  permanent în stoc în cadrul instituțiilor 

farmaceutice contractate de CNAM (farmacii) dispozitivul definit în pct.1 a prezentului 

contract, pe toata perioada derulării contractului; 

3) să nu livreze dispozitive medicale expirate sau care prezintă abateri de la 

performanţele funcţionale şi de securitate, generatoare de incidente; 

4) să livreze dispozitive medicale însoţite de documente care atestă provenienţa şi 

calitatea lor; 

5) să emită, potrivit legii, declaraţia de conformitate pentru dispozitivele medicale la 

comandă; 
6) să asigure service pentru dispozitivul medical livrat, atât în perioada de garanţie, cât şi 

după expirarea acesteia, în cadrul termenului de înlocuire; 

7) să livreze numai dispozitive medicale cu elemente de identificare şi cu instrucţiuni de 

folosire şi întreţinere în limba română; 
8) să livreze dispozitivele medicale în ambalaje adecvate, potrivit formei şi 

caracteristicilor acestora, şi să le eticheteze conform prevederilor legale în vigoare; 
9) să verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea şi buna funcţionare a dispozitivului 

medical; 

10) să livreze dispozitive medicale tuturor prestatorilor de servicii farmaceutice 

contractați de CNAM,  
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11) să livreze dispozitivul medical comandat de către prestatorul de servicii faramceutice 

în termen de maxim ____ zile din data comenzii de către farmacie; 
12) să execute orice modificare necesară dispozitivului medical în cazul în care nu au 

fost respectate caracteristicile specifice din prescripţia medicului de specialitate; 
13) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienți (în 

cazuri în care dispun), precum şi demnitatea şi intimitatea acestora; 
14) să accepte controlul/evaluarea din partea CNAM asupra modului de desfăşurare a 

întregii activităţi care face obiectul contractului. 

3. Drepturile furnizorului: 

1) să fie informat permanent şi din timp asupra modalităţii de furnizare a dispozitivelor 

medicale; 

2) să cunoască condiţiile de contractare privind furnizarea de dispozitive medicale; 

3) să îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficienţei furnizării de dispozitive 

medicale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 

4. Obligațiile  CNAM: 

1) să compenseze furnizorului prețul de achiziție declarat la dispozitivul medical așa 

cum acesta este definit în Anexa1 la prezentul contract, pe toata perioada derulării 

contractului, prin intermediul prestatorilor de servicii farmaceutice contractați de CNAM, ce 

asigură eliberarea dispozitivelor medicale compensate. CNAM va efectua achitarea în 

condițiile în care dispozitive au fost prescrise și eliberate pacienților în mod regulamentar și 

au fost validate cu succes de sistemul informațional CNAM. 

2) să monitorizeze (trimestrial/semestrial/anual) consumul de dispozitive medicale 

achitate de CNAM și să prezinte furnizorului la solicitarea acestuia; 

3) să afişeze la loc vizibil lista prestatorilor de servicii farmaceutice cu care se află în 

relaţie contractuală, preţurile de vânzare maxime cu amănuntul ale dispozitivelor medicale 

compensate, sume fixe compensate și mărimea maximă a co-plății pacientului; 

4) să informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra condiţiilor de 

contractare; 

5) să verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor 

încheiate cu aceştia. 

5. Prevederi: situații cînd contractul își încetează acțiunea. 

6. Condițiile excepționale: prevederi privind prețul declarat  

În condiţiile în care pe perioada derulării contractului se constată că furnizorul nu 

respectă prevederile contractului: majorează preţul de achiziție? 

7. Perioada de valabilitate a Contractului    

5.1 Prevederile prezentului Contract intră în vigoare din data semnării a Contraсtului 

și sunt valabile pînă la data de ......... 

8. Amendamente    

Completarea şi modificarea prezentului Contract pot fi făcute numai cu acordul scris 

al părţilor semnatare.    

Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, 

ambele cu aceeaşi putere juridică. 

Adresele juridice şi datele de identificare ale Părţilor 
 

CNAM                              Furnizorul  
_____________________            ___________________ 

              

 L.Ş.                                                                                                           L.Ş. 



Nota informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege  

pentru modificarea unor legi” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative” este elaborat de către Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale de comun cu Compania Națională de Asigurări în 

Medicină. 

Prin proiectul propus se modifică următoarele acte legislative:  

- Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-89, art. 280); 

- Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 1993, nr. 59-61, art. 200); 

- Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 389). 

 

2. Condiţii ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Pe parcursul ultimilor 4 ani, a fost analizat mecanismul de asigurare a 

populației cu dispozitive medicale achiziționate centralizat pentru utilizare în 

condiții de ambulator.  

Astfel, s-a determinat că mecanismul actual, prezintă un proces defectuos, 

imperfect al achizițiilor publice în sănătate al dispozitivelor medicale utilizate în 

condiții de ambulator. Fapt condiționat de o serie de elemente precum: 

imposibilitatea realizării legislative de desfășurare a achizițiilor multianuale;  

contestațiile continue a rezultatelor licitațiilor publice pentru dispozitive medicale 

(10% din numărul total de contestații depuse pe teritoriul Republicii Moldova la 

Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, sunt pentru produse medicale și 

dispozitive medicale); nerecepționarea integrală a bunilor contractate, inclusiv 

dispozitivelor medicale, de către Instituțiile Medico-Sanitare Publice (IMSP) de la 

operatorii economici cauzată de lipsa unei metodologii clare, actuale privind 

determinarea necesarului de dispozitive medicale; lipsa flexibilității legislative 

privind cazurile în care anumite dispozitive medicale rămân fără oferte în urma 

desfășurării procedurilor de achiziție publică, sau atunci când operatorii economici 

se află în imposibilitatea de a livra bunurile conform contractelor de achiziții 

publice semnate; lipsa periodică a bunurilor indispensabil necesare populației în 

stocurile IMSP în perioada de desfășurare a procedurilor de achiziții publice 

repetate. 

Desemnarea în procesul de licitație publică a unui singur cîștigător exclude 

posibilitatea de alegere a bunului (dispozitivului) cel mai convenabil pentru pacient, 

în dependență de cerințele individuale, precum și creează premise pentru stabilirea 

unui monopol în sistem. 



La fel, sistemul existent de procurări centralizate este însoțit de deficiențe în 

procesul de repartizare uniformă și accesibilă fizic pentru populație cu dispozitive 

medicale (ex. repartizarea testelor/lanțetelor pentru determinarea glicemiei prin 

poștă sau de către structurile raionale de AMP; exoprotezele mamare și pungile 

colectoare pentru stome sunt achiziționate centralizat prin intermediul CAPCS, la 

solicitarea/cererea Institutului Oncologic (IO), prin finanțare din cadrul Fondurilor 

Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală, distribuirea exoprotezelor mamare se 

efectuează doar prin intermediul și din cadrul secției de Reabilitare medicală și 

medicină fizică pacienților a IO, corespunzător listei de paciente în așteptare pentru 

exoproteze mamare, distribuirea pungilor colectoare pentru stome se realizează în 

baza Dispoziției MSMPS, prin intermediul centrelor de sănătate a IMSP). 

Elaborarea proiectului a fost impusă de necesitatea asigurării temeiului legal 

de reglementare a compensării medicamentelor în condițiile asigurării obligatorii de 

asistență medicală. Totodată, prin proiectul propus se asigură temeiul legal pentru 

reglementarea compensării dispozitivelor medicale în condițiile asigurării 

obligatorii de asistență medicală. 

Proiectul propus are ca scop asigurarea și garantarea accesibilității fizice, 

economice, conform necesităților reale ale utilizatorilor de dispozitive medicale în 

condiții de ambulator, promovând eficiența, inofensivitatea, calitatea dispozitivelor 

medicale achiziționate din  fondurile de asigurări obligatorii în medicină și 

garantând transparența întregului proces de măsuri ce reglementează formarea 

prețurilor la dispozitive medicale, adaosul comercial al acestora aplicat de 

distribuitori și prestatorii de servicii farmaceutice, relațiilor contractuale între 

furnizor și plătitor prin implementarea mecanismului de compensare a 

dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii în asistență medicală în 

condiții de ambulator. Totodată, proiectul va contribui semnificativ la sporirea 

nivelului de transparență în procesul de asigurare a populației cu medicamente și 

dispozitive medicale în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală. 

Compensarea dispozitivelor medicale în sectorul ambulator reprezintă un 

element indispensabil  în garantarea accesului universal la sănătate a populației. 

Elaborarea unui mecanism de evaluare și listare a dispozitivelor medicale eligibile 

pentru prescriere în condiții de ambulator, va micșora povara financiară a 

pacienților cu maladii conice și va spori aderența la tratament.  

Va crește accesibilitatea fizică și economică a dispozitivelor medicale, va 

majora concurența și va crește diversificarea acestor produse pe piața farmaceutică, 

fapt ce va avea pe termen lung un efect benefic atât asupra pacienților cât și asupra 

plătitorului (CNAM). Prin intermediul mecanismului de selecție, utilizând 

procedurile evaluării tehnologiilor medicale (health technology assessment) se va 

permite listarea doar a celor produse care vor demonstra un raport cost-eficient și 

un impact bugetar acceptabil și accesibil atât pentru FOAM cât și pentru pacient. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europenei 

Proiectul propus respectă cadrul normativ din domeniul medicamentelor și 

dispozitivelor medicale, principiile şi recomandările internaţionale şi europene 



aplicabile acestor domenii, pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului de 

sănătate.  

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

        Prin proiectul propus se asigură temeiul legal de reglementare a compensării 

medicamentelor și dispozitivelor medicale în condițiile asigurării obligatorii de 

asistență medicală; 

Noile modificări vizează reglementarea modului de compensare a 

dispozitivelor medicale din fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală, 

care nu cad sub incidența Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, 

art.280), Legii nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 59-61, art. 200) și Legii nr.102/2017 cu 

privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 

nr. 244-251, art. 389) și Hotărârii de Guvern 1372 din 23.12.2005 cu privire la cu 

privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii 

de asistență medicală.  

Asigurarea populației cu dispozitive medicale compensate derivă din 

prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea 

Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Cap. I pct. 4 (2), 

care expres garantează  la nivel de asistenţa medicală primară tuturor persoanelor, 

inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, prescrierea dispozitivelor 

medicale compensate în conformitate cu actele normative în vigoare. 

Astfel, în vederea executării prevederilor cadrului normativ menționat supra 

și întru asigurarea cadrului normativ necesar implementării politicii statului în 

domeniul garantării populației accesului la dispozitive medicale esențiale, 

planificării și gestionarii eficiente a necesarului de dispozitive medicale utilizate în 

condiții de ambulator au fost elaborate modificările de rigoare în cadrul normativ ce 

dispun reglementarea compensării dispozitivelor medicale, relațiilor contractuale a 

furnizorilor de dispozitive medicale și Compania Națională de Asigurări în 

Medicină precum și reglementarea adaosului comercial aplicat dispozitivelor 

medicale compensate pentru agenţii economici care produc, importă şi/sau 

distribuie cu ridicata dispozitive medicale compensate atât de import, cât şi 

autohtone, cumulativ, pe întregul segment de distribuție angro, până la livrarea în 

reţeaua cu amănuntul, precum și pentru prestatorii de servicii farmaceutice 

(farmacii comunitare cu circuit deschis). 
 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului propus se încadrează 

în limita fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul bugetar 

în conformitate cu necesitățile sistemului de sănătate. 

Astfel, potrivit proiectului mecanismul de compensare a dispozitivelor 

medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în condiţii de 

ambulator se va stabili prin Regulament aprobat de guvern. Regulamentul va stabili 

procedura de elaborare şi modificare a listei de dispozitive medicale compensate 

din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, criteriile de includere şi 



excludere din Listă a dispozitivelor medicale. Organul decizional în elaborarea 

politicii, strategiei de compensare și aprobarea listei de dispozitive medicale 

compensate îl va constitui Consiliul pentru dispozitive medicale compensate din 

fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală asistat în activitatea sa de 

Secretariatul Consiliului. Vor fi compensate din fondurile asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală (AOAM) doar categoriile de dispozitive medicale stabilite anual 

de către Consiliu pentru dispozitive medicale compensate și aprobate prin ordin 

comun al MSMPS și CNAM. Lista dispozitivelor medicale compensate ce va 

include denumirile comerciale de dispozitive medicale notificate/înregistrate de 

către AMDM, denumirea producătorului, rata de compensare, sumele fixe 

compensate și valoarea maximă a contribuției personale a pacientului, se va aproba 

prin ordin comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în baza deciziei Consiliului pentru 

dispozitive medicale compensate. Compensarea din fondurile AOAM a 

dispozitivelor medicale se va efectua conform sumelor fixe compensate calculate 

reieșind din rata de compensare aprobată de către Consiliul per fiecare tip de 

dispozitiv medical, în conformitate cu metodologia stabilită la Regulament. 

Eliberarea dispozitivelor medicale compensate se va efectua de către prestatorii de 

servicii farmaceutice contractați de Compania Națională de Asigurări în Medicină, 

iar livrarea dispozitivelor medicale compensate către prestatorii de servicii 

farmaceutice se va realiza  de către furnizorii de dispozitive medicale 

selectați/aprobați prin Decizia Consiliului și contractați de CNAM. Pentru 

includerea denumirii comerciale a dispozitivului medical spre compensare din 

fondurile AOAM, furnizorul de dispozitive medicale va depune către Secretariatul 

Consiliului  dosarul și Declarația cu privire la prețul de achiziție al denumirii 

comercială a dispozitivului medical. Dosarul va include următoarele 

compartimente: 

Cererea privind includerea; 

Declarația cu privire la prețul de achiziție la denumirea comercială a 

dispozitivului meical; 

Rapoartele farmacoeconomice: analiza cost eficiență și/sau analiza 

impactului bugetar; 

Documentația tehnică. 

Cererea privind includerea denumirii comerciale a dispozitivului medical în 

lista celor compensate, urmează a fi însoţită de documentația tehnică. 

 

Secretariatul Consiliului va: 

evalua dosarul depus de solicitant prin prisma eficacităţii, siguranței, analizei 

farmacoeconomice și impactului bugetar; 

întocmi Raportul de evaluare a dispozitivului medical (per fiecare denumire 

comercială), 

estima prețul maxim cu amănuntul per fiecare denumire comercială și prețul 

de referință intern per categorie de dispozitive medicale; 

calcula/modela suma fixă compensată și valoarea contribuției personale a 

pacientului reieșind din diferite rate de compensare;  



calcula costurile estimative și volumul disponibil de mijloace financiare; 

 

Secretariatul Consiliului va prezenta spre examinare Consiliului: 

rapoartele tehnice de evaluare a dispozitivelor medicale; 

avizul privind disponibilitatea fondurilor AOAM; 

rezultatele rapoartelor farmacoeconomice: analiza cost eficiență și/sau analiza 

impactului bugetar; 

calculul prețurilor maxime cu amănuntul per fiecare denumire comercială 

solicitată spre includere în listă; 

calculul prețurilor de referință per fiecare categorie de dispozitive medicale; 

modelările sumelor fixe compensate și costurile/cheltuielile estimative per 

fiecare scenariu, inclusiv mărimea contribuției maxime din partea pacientului. 

 

Consiliul pentru dispozitive medicale va: 

aproba lista denumirilor comerciale de dispozitive medicale compensate, 

inclusiv specificațiile tehnice; 

determina sau modifica rata de compensare a dispozitivelor medicale incluse 

în Listă; 

aproba/modifica sumele fixe compensate (plafon de compensare), cuantumul 

contribuției maxime din partea pacientului. 

În baza deciziei Consiliului pentru dispozitive medicale compensate privind 

includerea denumirilor comerciale noi în lista dispozitivelor medicale compensate, 

CNAM va încheia contracte cu furnizorii de dispozitive medicale privind livrarea 

dispozitivelor prestatorilor de servicii farmaceutice. Metodologia de calculare a 

prețurilor de referință și sumelor fixe compensate la dispozitive medicale 

compensate presupune următoarele:  

Per fiecare denumire comercială solicitată spre includere în lista 

dispozitivelor medicale compensate, se estimează prețul maxim cu amănuntul, 

conform formulei: 

Preț maxim  declarat cu amănuntul = Preț de achiziție + Adaos comercial 

depozit ≤ 5% + Adaos comercial     farmacie ≤ 10% + TVA 8/20% 

Ulterior, se va calcula prețul de referință per fiecare categorie de dispozitive 

medicale, reieșind din prețurile maxime cu amănuntul estimate conform formulei.  

Media din 3 cele mai mici prețuri maxime cu amănuntul (quartila I) va 

reprezenta prețul de referință pentru categoria respectivă de dispozitive medicale 

compensate. Se va aplica rata de compensare stabilită de Consiliu la prețul de 

referință calculat. Suma fixă calculată per fiecare categorie de dispozitive medicale, 

urmare a aplicării ratei de compensare la prețul de referință, va reprezenta plafonul 

care va fi compensat din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală la 

toate denumirile comerciale de dispozitive medicale acceptate/incluse în listă din 

categoria respectivă de dispozitive medicale. Mărimea contribuției maxime din 

partea pacientului per fiecare denumire comercială de dispozitiv medical se va 

calcula urmare a diminuării sumei fixe compensate din prețul maxim cu amănuntul 

calculat. 



Prescrierea și eliberarea dispozitivelor medicale compensate: 

se va efectua în baza rețetei, de către medicul de familie, sau medicului 

specialist (ex.: endocrinolog, oncolog, mamalog etc.), conform Denumirii Comune 

Internaționale (fără specificarea denumirii comerciale, a producătorului etc.); 

pentru fiecare categorie de dispozitive medicale compensate MSMPS de 

comun cu Comisiile de specialitate vor elabora Ordine cu privire la criteriile de 

eligibilitate a pacienților, cantitatea necesară de dispozitive medicale, și perioada de 

înlocuire a dispozitivului medical;  

CNAM, va elabora o Hotărâre de Guvern cu privire la modalitatea de 

prescriere și eliberare a dispozitivelor medicale destinate utilizării în ambulatoriu.  

dispozitivele medicale vor fi eliberate prin intermediul prestatorilor de 

servicii farmaceutice contractați de către CNAM; 

pacienții vor putea ridica doar acele dispozitive medicale din cadrul 

farmaciilor contractate CNAM, care au fost publicate în Listă; 

în listă vor fi incluse doar dispozitivele medicale, furnizorii cărora au încheiat 

contract cu CNAM.  

Reglementarea națională privind compensarea dispozitivelor medicale din 

fondurile AOAM va oferi protecţie pentru toate grupurile din populaţie necesitante 

de dispozitive medicale, inclusiv cele vulnerabile.  

Aprobarea şi punerea în aplicare a noilor reglementări va oferi protejarea 

populației de majorarea poverii financiare privind cheltuielile de buzunar pentru 

asigurarea sănătății și  va permite implementarea bunelor practici internaționale a 

Uniunii Europene în domeniul compensării dispozitivelor medicale în condiții e 

ambulatoriu.  

Beneficiile reglementărilor naționale privind compensarea dispozitivelor 

medicale propuse pentru aprobare prin Proiectul Hotărârii de Guvern menționat vor 

fi atât sociale – reducerea morbidității, gradului de invalidizare, a complicațiilor 

tardive a populației cât şi a cheltuielilor de tratare a maladiilor, care depășesc 

costurile de la impozitele pentru comercializarea dispozitivelor medicale; cât şi 

economice, menținerea bunăstării populației, creşterea productivității populației şi, 

ca rezultat, în rezultat, la asigurarea securității social-demografice a ţării.  

Concomitent, aprobarea modificărilor și completărilor în actele legislative 

susmenționate vor conduce la următoarele beneficii: 

Perfectarea unui cadru legislativ şi normativ în domeniul comepnsării 

dispozitivelor medicale aliniat la priorităţile naţionale de dezvoltare a sistemului de 

sănătate și a obictivelor de dezvoltare durabilă;  

Coordonarea activităţilor întegului proces de asigurare cu dispozitive 

medicale esențiale la nivel teritorial, cu antrenarea farmaciilor de acces public, 

medicilor de familie și specialiști, CNAM, MSMPS, structurilor altor ministere şi 

autorităţi administrative publice centrale. 
 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul propus respectă cadrul normativ din domeniul medicamentelor și 

dispozitivelor medicale, principiile şi recomandările internaţionale şi europene 



aplicabile acestor domenii, pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului de 

sănătate prin utilizarea unor dispozitive medicale sigure și inofensive.  

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 Proiectul a fost elaborat nemijlocit de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și 

Protecției Sociale și urmează a fi plasat pe pagina web, la compartimentul 

transparență decizională pentru expunerea obiecțiilor și/sau propunerilor. 

 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

 Urmează a fi remis pentru expertizare către Centrul Național Anticorupție. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Nu necesită expertizarea de către Centrul de Armonizare a Legislației. 

 

10.  Constatările expertizei juridice 

 Urmează a fi remis pentru expertizare juridică către Ministerul Justiției. 

 

11.  Constatările altor expertize 

 Urmează a fi remis pentru avizare și expertizare către toate autoritățile și 

părțile interesate. De asemenea proiectul urmează a fi remis către GL AIR. 

 

 

 

 

Ministru                                        Viorica DUMBRĂVEANU 



Anexă 

la Metodologia de analiză a impactului 

în procesul de fundamentare a 

proiectelor  
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Formularul tipizat al documentului de analiză a impactului 

Titlul analizei impactului 

(poate conţine titlul propunerii de act 

normativ): 

 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea proiectului Legii pentru modificarea 

unor acte normative  

Data:  18.11.2020 

Autoritatea administraţiei publice (autor): Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale 

Subdiviziunea: Serviciul politici medicamente și dispozitive 

medicale din cadrul MSMPS 

Persoana responsabilă şi datele de contact: MSMPS: Gorceag Gheorghe – șef serviciu 

Tel: 022 268 855 

Mob: 069709250  

e-mail: gheorghe.gorceag@msmps.gov.md  

Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei 

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate 

Dispozitivele medicale sigure, calitative, eficiente și accesibile reprezintă elemente 

indispensabile a sistemului de sănătate. Acestea servesc la prevenirea, diagnosticarea, 

tratamentul și monitorizarea diferitor maladii.  

În scopul asigurării accesibilității fizice, economice și echitabile a populației la dispozitive 

medicale esențiale, este necesară gestionarea eficientă a acestora. Astfel, procesul de 

asigurare începe cu determinarea priorităților și necesităților populației cu dispozitive 

medicale, bunele practici de achiziție, distribuție, gestionare a stocurilor, utilizare rațională și 

evaluarea continuă a eficienței clinice. Cadrul normativ actual de asigurare a populației cu 

dispozitive medicale în condiții de ambulatoriu, denotă dificultăți în evaluarea corectă a 

necesităților pe diverse tipuri de dispozitive medicale, tergiversarea continuă a procesului de 

achiziție publică centralizată, precum și furnizarea și distribuirea deficientă acestora conform 

necesităților populației. 

În acest context, proiectul propus are ca scop asigurarea și garantarea accesibilității fizice, 

economice, conform necesităților reale ale utilizatorilor de dispozitive medicale în condiții de 

ambulator, promovând eficiența, inofensivitatea, calitatea dispozitivelor medicale 

achiziționate din  fondurile de asigurări obligatorii în medicină și garantând transparența 

întregului proces de măsuri ce reglementează formarea prețurilor la dispozitive medicale, 

adaosul comercial al acestora aplicat de distribuitori și prestatorii de servicii farmaceutice, 

relațiilor contractuale între furnizor și plătitor prin implementarea mecanismului de 

compensare a dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii în asistență medicală 

în condiții de ambulator.  

b) Descrieți problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la apariția 

problemei, cu justificarea necesității schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza 

dovezilor şi datelor colectate și examinate 

Asigurarea continuă cu dispozitive medicale esențiale în condiții de ambulator a populației 

Republicii Moldova prin intermediul farmaciilor de tip deschis, în special a pacienților cu 

maladii cronice ce necesită monitorizarea continuă a unor indicatori fiziologici  de importanță 

vitală reprezintă o componentă esențială în acoperirea universală în sănătate, abordarea 

stărilor de urgență în sănătate și promovarea unei bunăstării și sănătății populației.  
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Noile modificări în actele normative de rigoare, vizează reglementarea modului de 

compensare a dispozitivelor medicale din fondurile de asigurări obligatorii de asistență 

medicală, care nu cad sub incidența Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie 

de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art.280), 

Legii nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1993, nr. 59-61, art. 200) și Legii nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 389) și Hotărârii de Guvern 

1372 din 23.12.2005 cu privire la cu privire la modul de compensare a medicamentelor în 

condiţiile asigurării obligatorii de asistență medicală.  

Asigurarea populației cu dispozitive medicale compensate derivă din prevederile Hotărârii de 

Guvern nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală, Cap. I pct. 4 (2), care expres garantează  la nivel de 

asistenţa medicală primară tuturor persoanelor, inclusiv celor ce nu au statut de persoană 

asigurată, prescrierea dispozitivelor medicale compensate în conformitate cu actele normative 

în vigoare. 

Astfel, în vederea executării prevederilor cadrului normativ menționat supra și întru 

asigurarea cadrului normativ necesar implementării politicii statului în domeniul garantării 

populației accesului la dispozitive medicale esențiale, planificării și gestionarii eficiente a 

necesarului de dispozitive medicale utilizate în condiții de ambulator au fost elaborate 

modificările de rigoare în cadrul normativ ce dispun reglementarea compensării 

dispozitivelor medicale, relațiilor contractuale a furnizorilor de dispozitive medicale și 

Compania Națională de Asigurări în Medicină precum și reglementarea adaosului comercial 

aplicat dispozitivelor medicale compensate pentru agenţii economici care produc, importă 

şi/sau distribuie cu ridicata dispozitive medicale compensate atât de import, cât şi autohtone, 

cumulativ, pe întregul segment de distribuție angro, până la livrarea în reţeaua cu amănuntul, 

precum și pentru prestatorii de servicii farmaceutice (farmacii comunitare cu circuit deschis).   

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei 

Pe parcursul ultimilor 4 ani, a fost analizat mecanismul de asigurare a populației cu 

dispozitive medicale achiziționate centralizat pentru utilizare în condiții de ambulator.  

Astfel, s-a determinat că mecanismul actual, prezintă un proces defectuos, imperfect al 

achizițiilor publice în sănătate al dispozitivelor medicale utilizate în condiții de ambulator. 

Fapt condiționat de o serie de elemente precum: imposibilitatea realizării legislative de 

desfășurare a achizițiilor multianuale;  contestațiile continue a rezultatelor licitațiilor publice 

pentru dispozitive medicale (10% din numărul total de contestații depuse pe teritoriul 

Republicii Moldova la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, sunt pentru produse 

medicale și dispozitive medicale); nerecepționarea integrală a bunilor contractate, inclusiv 

dispozitivelor medicale, de către Instituțiile Medico-Sanitare Publice (IMSP) de la operatorii 

economici cauzată de lipsa unei metodologii clare, actuale privind determinarea necesarului 

de dispozitive medicale; lipsa flexibilității legislative privind cazurile în care anumite 

dispozitive medicale rămân fără oferte în urma desfășurării procedurilor de achiziție publică, 

sau atunci când operatorii economici se află în imposibilitatea de a livra bunurile conform 

contractelor de achiziții publice semnate; lipsa periodică a bunurilor indispensabil necesare 

populației în stocurile IMSP în perioada de desfășurare a procedurilor de achiziții publice 

repetate. 

Desemnarea în procesul de licitație publică a unui singur cîștigător exclude posibilitatea de 

alegere a bunului (dispozitivului) cel mai convenabil pentru pacient, în dependență de 

cerințele individuale, precum și creează premise pentru stabilirea unui monopol în sistem. 

La fel, sistemul existent de procurări centralizate este însoțit de deficiențe în procesul de 

repartizare uniformă și accesibilă fizic pentru populație cu dispozitive medicale (ex. 

repartizarea testelor/lanțetelor pentru determinarea glicemiei prin poștă sau de către 

structurile raionale de AMP; exoprotezele mamare și pungile colectoare pentru stome sunt 

achiziționate centralizat prin intermediul CAPCS, la solicitarea/cererea Institutului Oncologic 



(IO), prin finanțare din cadrul Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală, 

distribuirea exoprotezelor mamare se efectuează doar prin intermediul și din cadrul secției de 

Reabilitare medicală și medicină fizică pacienților a IO, corespunzător listei de paciente în 

așteptare pentru exoproteze mamare, distribuirea pungilor colectoare pentru stome se 

realizează în baza Dispoziției MSMPS, prin intermediul centrelor de sănătate a IMSP). 

d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție  

Gradul de asigurare a populației cu dispozitive medicale în condiții de ambulatoriu constituie 

un indice important în acoperirea universală în sănătate, în micșorarea complicațiilor 

pacienților cu maladii cronice, precum și a gradului de spitalizare a lor, în garantarea 

dreptului la asistență medicală primară și creșterea accesibilității fizice la acestea.  

Sistemul defectuos de asigurare cu dispozitive medicale în condiții de ambulator rezidă în 

creșterea poverii financiare atât a statului cât și a pacientului asupra sistemului de sănătate, 

creșterea cheltuielilor de buzunar din cadrul gospodăriilor în scopul menținerii sănătății, 

majorarea inaccesibilității economice de asigurare cu dispozitive medicale eficiente, calitative 

și sigure precum și majorarea discrepanței în garantarea echității pentru diferite categorii 

sociale ale populației.  

Situația respectivă se datorează lipsei de reglementare exhaustivă a mecanismului de 

compensare a dispozitivelor medicale din FAOAM în condiții de ambulatoriu, precum și a 

faptului că mecanismul de achiziții publice centralizate în sănătate pentru necesitățile 

populației în condiții de ambulator nu asigură garantarea accesului echitabil, continuu și cost-

eficient la dispozitive medicale. Astfel, principiul de bază utilizat ca criteriu decizional în 

cadrul achizițiilor publice este „produsul cu cel mai mic preț”, anihilând rezultatele analizei 

de cost-eficacitate, calitatea produselor etc.  

Sistemul de sănătate trebuie să asigure disponibilitatea, accesibilitatea, utilizarea 

corespunzătoare și la prețuri accesibile produsele medicale necesare asigurării și menținerii 

sănătății populației. Or, mecanismul defectuos existent a dus de repetate ori la situații de lipsă 

îndelungată a necesarului de dispozitive medicale la nivel național (în cazul tergiversării 

licitațiilor) sau acumularea stocurilor de anumite tipuri de dispozitive (proteze mamare și 

pungi colectoare pentru stome de anumite dimensiuni și mărimi, teste/lanțete pentru 

determinarea glicemiei neridicate de către pacienți din diverse motive). 

În lipsa unei reglementări centrate pe garantarea dreptului la asistență medicală inclusiv prin 

dispozitive medicale centrate pe necesitățile reale ale populației, precum și creșterea 

accesibilității fizice, economice și geografice la dispozitive medicale esențiale, va promova 

utilizarea nerațională a resurselor financiare publice și a micșorării numărului de beneficiari 

de dispozitive medicale conform necesităților reale.  

Un alt rezultat al lipsei de intervenție va fi faptul că sectorul de sănătate nu va putea asigura 

eficient elaborarea și implementarea prevederilor Programelor Naționale de prevenire și 

control a maladiilor cronice (Diabet zaharat, Maladii cardiovasculare, Control al cancerului), 

precum și standardele de îngrijiri paliative.  

Un factor determinant care stă la baza dezvoltării mecanismului de compensare a 

dispozitivelor medicale în condiții de ambulator este garantarea dreptului de a alege a 

pacientului dispozitivul medical necesar în dependență de diferite caracteristici 

individualizate (producător, țara de origine, materialul de fabricare etc.). Neimplementarea 

acestui mecanism, nu va permite creșterea atractivității și potențialului concurențial al pieței 

farmaceutice de dispozitive medicale pentru diferiți producători, prin excluderea limitării la 

unul singur producător achiziționat din bani publici (pacientul va putea decide ce producător 

de dispozitiv medical va alege). 

Lipsa unui act normativ național de reglementare a mecanismului de comepnsare a 

dispozitivelor medicale în condiții de ambulator creează condiţii neegale de competiţie şi are 



un impact direct asupra funcţionării pieţei interne de dispositive medicale.  

Menționăm că mecanismul similar este aplicat la compensarea medicamentelor, fapt care 

asigură prescrierea și eliberarea medicamentelor strict în cantitățile și de caracteristicele 

necesare, respectând necesitățile și preferințele individuale ale pacienților. La fel, includerea 

dispozitivelor medicale în compensare va permite asigurarea participării extinse a tuturor 

producătorilor, reprezentanților autorizați, notificați/înregistrați conform normelor stabilite de 

către Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale (AMDM), precum și va crea un 

climat de concurență sănătoasă pe piață.  

Implementarea mecanismului de compensare a dispozitivelor medicale va permite realizarea 

unor economii financiare a surselor de stat (FAOAM) prin utilizarea rațională a acestora cu 

îmbunătățirea concomitentă a accesului populației la dispozitive medicale și oferirea 

dreptului la alegerea producătorului. 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele 

prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările 

existente care condiţionează intervenţia statului 

Cadrul normativ primar care condiționează elaborarea mecanismului de compensare a 

dispozitivelor medicale în condiții de ambulatoriu este asigurat de prevederile art. 20 și 21 

din Legea nr. 411/1995cu privire la ocrotirea sănătății. 

Cadrul normativ subsidiar ce condiționează intervenția statului, este asigurat de următoarele 

documentele de politici, și anume: Hotărârea de Guvern nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea 

Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (pct. 4(1) și pct.14(e)); Planul 

de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

636/2019, prevede: Asigurarea accesului pacienților la servicii de calitate de care au nevoie, 

atunci când au nevoie și acolo unde au nevoie inclusiv prin Promovarea proiectului de lege 

privind asigurarea temeiului legal pentru reglementarea compensării dispozitivelor medicale 

în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală (pct. 6.11.1.) 

Totodată, în scopul implementării noului mecanism de asigurare cu dispozitive medicale este 

necesară operarea modificărilor la următorul cadru legislativ:  Legea nr. 1585/1998 cu privire 

la asigurarea obligatorie de asistență medicală, Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea 

farmaceutică și Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale.   

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

Obiectivele prezentului proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru 

modificarea unor acte normative îl constituie: 

 Sporirea accesibilității fizice, economice, geografice și echitabile la dispozitive medicale 

compensate a populației Republicii Moldova prin: 

 Elaborarea mecanismului de compensare a dispozitivelor medicale în condiții de 

ambulator, mecanismului de declarare a prețurilor și stabilirea modului de distribuție a 

dispozitivelor medicale compensate; 

 Stabilirea relațiilor contractuale între asigurător și furnizor de dispozitive medicale 

compensate;  

 Reglementarea noțiunii de preț de achiziție declarat pentru dispozitivele medicale 

compensate din FAOAM; 

  Implementarea reglementării adaosului comercial aplicat de furnizor și prestatori de 

servicii farmaceutice pentru dispozitivele medicale compensate din FAOAM. 

3. Identificarea opţiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție 

Opțiunea I „a nu face nimic”- în lipsa intervenției statului, activitățile prenotate se vor 

realiza în baza cadrului juridic neactualizat, cu prevederi contradictorii, ceea ce nu este o 

opțiune viabilă și nu asigură acoperirea universală a populației cu servicii de sănătate 



esențiale, inclusiv prin garantarea dreptului pacientului la dispozitive medicale vital necesare. 

Astfel, lipsa intervenției va:  

 avea efect negativ asupra modului de asigurare a populației cu servicii, în volumul 

stabilit de programul unic, inclusiv prin prescrierea dispozitivelor medicale 

compensate; 

 prelungi contestațiile continue a rezultatelor licitațiilor publice pentru dispozitive 

medicale achiziționate cu scop de utilizare în ambulator; 

 induce nerecepționarea integrală a bunilor contractate de dispozitivelor medicale, de 

către imsp de la operatorii economici; 

 menține lipsa îndelungată a necesarului de dispozitive medicale la nivel național sau 

acumularea suprastocurilor de anumite tipuri de dispozitive (ex. exoproteze mamare, 

pungi colectoare pentru stome de anumite dimensiuni și mărimi, teste/lanțete pentru 

determinarea glicemiei neridicate și neutilizate de către pacienți din diverse motive); 

 perpetua lipsa transparenței în cuantificarea necesarului de dispozitive medicale 

cauzată de absența unei metodologii clare, actuale privind determinarea necesarului 

de dispozitive medicale,  

 continua cazurile în care anumite dispozitive medicale rămân fără oferte în urma 

desfășurării procedurilor de achiziție publică, sau atunci când operatorii economici se 

află în imposibilitatea de a livra bunurile conform contractelor de achiziții publice 

semnate; 

 temporiza accesul pacienților necesitanți la dispozitive medicale esențiale. 

Amploarea şi costurile efectelor adverse pentru sănătatea publică, cât şi prejudiciile aduse 

economiei (prin cheltuieli de tratament suplimentare şi îngrijire a bolnavilor, prin formarea 

de suprastocuri de dispozitive medicale neutilizate, pierderi ale productivității muncii din 

cauza agravări bolii în lipsa dispozitivului medical necesar) sunt dificil de estimat. Se 

presupune că această opţiune nu va aduce la o îmbunătăţire necesară a situaţiei şi în proporţii 

mult mai mici ca în cazul altei opţiuni cu consecinţe sociale şi economice. 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea 

țintesc cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de 

soluții/drepturi/obligații ce se doresc să fie aprobate 

Opțiunea recomandată: 

De a promova proiectul propus care va avea drept rezultat următoarele: 

 fundamentarea mecanismului de compensare a dispozitivelor medicale în condiții de 

ambulator, a mecanismului de declarare a prețurilor de către 

producătorii/reprezentanții autorizați de dispozitive medicale notificate/înregistrate 

(furnizor) și stabilirea modului de distribuție a dispozitivelor medicale compensate 

prin implementarea unui mecanism similar celui de compensare a medicamentelor din 

fondurile de asigurări obligatorii în medicină; 

 stabilirea relațiilor contractuale între asigurător și furnizor de dispozitive medicale 

compensate;  

 reglementarea noțiunii de preț de achiziție declarat pentru dispozitivele medicale 

compensate din FAOAM; 

 implementarea reglementării adaosului comercial aplicat de distribuitor și prestatori 

de servicii farmaceutice pentru dispozitivele medicale compensate din FAOAM. 

Astfel, potrivit proiectului mecanismul de compensare a dispozitivelor medicale din fondurile 

asigurării obligatorii de asistență medicală în condiţii de ambulator se va stabili prin 

Regulament aprobat de guvern. Regulamentul va stabili procedura de elaborare şi modificare 

a listei de dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală, criteriile de includere şi excludere din Listă a dispozitivelor medicale. Organul 

decizional în elaborarea politicii, strategiei de compensare și aprobarea listei de dispozitive 

medicale compensate îl va constitui Consiliul pentru dispozitive medicale compensate din 

fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală asistat în activitatea sa de Secretariatul 



Consiliului. 

Vor fi compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) doar 

categoriile de dispozitive medicale stabilite anual de către Consiliu pentru dispozitive 

medicale compensate și aprobate prin ordin comun al MSMPS și CNAM. 

Lista dispozitivelor medicale compensate ce va include denumirile comerciale de dispozitive 

medicale notificate/înregistrate de către AMDM, denumirea producătorului, rata de 

compensare, sumele fixe compensate și valoarea maximă a contribuției personale a 

pacientului, se va aproba prin ordin comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în baza deciziei Consiliului pentru 

dispozitive medicale compensate. 

Compensarea din fondurile AOAM a dispozitivelor medicale se va efectua conform sumelor 

fixe compensate calculate reieșind din rata de compensare aprobată de către Consiliul per 

fiecare tip de dispozitiv medical, în conformitate cu metodologia stabilită la Regulament. 

Eliberarea dispozitivelor medicale compensate se va efectua de către prestatorii de servicii 

farmaceutice contractați de Compania Națională de Asigurări în Medicină, iar livrarea 

dispozitivelor medicale compensate către prestatorii de servicii farmaceutice se va realiza  de 

către furnizorii de dispozitive medicale selectați/aprobați prin Decizia Consiliului și 

contractați de CNAM.  

Pentru includerea denumirii comerciale a dispozitivului medical spre compensare din 

fondurile AOAM, furnizorul de dispozitive medicale va depune către Secretariatul 

Consiliului  dosarul și Declarația cu privire la prețul de achiziție al denumirii comercială a 

dispozitivului medical. 

Dosarul va include următoarele compartimente: 

 Cererea privind includerea; 

 Declarația cu privire la prețul de achiziție la denumirea comercială a dispozitivului 

meical; 

 Rapoartele farmacoeconomice: analiza cost eficiență și/sau analiza impactului 

bugetar; 

 Documentația tehnică. 

Cererea privind includerea denumirii comerciale a dispozitivului medical în lista celor 

compensate, urmează a fi însoţită de documentația tehnică. 

Secretariatul Consiliului va: 

 evalua dosarul depus de solicitant prin prisma eficacităţii, siguranței, analizei 

farmacoeconomice și impactului bugetar; 

 întocmi Raportul de evaluare a dispozitivului medical (per fiecare denumire 

comercială), 

 estima prețul maxim cu amănuntul per fiecare denumire comercială și prețul de 

referință intern per categorie de dispozitive medicale; 

 calcula/modela suma fixă compensată și valoarea contribuției personale a pacientului 

reieșind din diferite rate de compensare;  

 calcula costurile estimative și volumul disponibil de mijloace financiare; 

Secretariatul Consiliului va prezenta spre examinare Consiliului: 

 rapoartele tehnice de evaluare a dispozitivelor medicale; 

 avizul privind disponibilitatea fondurilor AOAM; 

 rezultatele rapoartelor farmacoeconomice: analiza cost eficiență și/sau analiza 

impactului bugetar; 

 calculul prețurilor maxime cu amănuntul per fiecare denumire comercială solicitată 

spre includere în listă; 

 calculul prețurilor de referință per fiecare categorie de dispozitive medicale; 

 modelările sumelor fixe compensate și costurile/cheltuielile estimative per fiecare 

scenariu, inclusiv mărimea contribuției maxime din partea pacientului. 

Consiliul pentru dispozitive medicale va: 

 aproba lista denumirilor comerciale de dispozitive medicale compensate, inclusiv 



specificațiile tehnice; 

 determina sau modifica rata de compensare a dispozitivelor medicale incluse în Listă; 

 aproba/modifica sumele fixe compensate (plafon de compensare), cuantumul 

contribuției maxime din partea pacientului. 

În baza deciziei Consiliului pentru dispozitive medicale compensate privind includerea 

denumirilor comerciale noi în lista dispozitivelor medicale compensate, CNAM va încheia 

contracte cu furnizorii de dispozitive medicale privind livrarea dispozitivelor prestatorilor de 

servicii farmaceutice. 

Metodologia de calculare a prețurilor de referință și sumelor fixe compensate la dispozitive 

medicale compensate presupune următoarele:  

Per fiecare denumire comercială solicitată spre includere în lista dispozitivelor medicale 

compensate, se estimează prețul maxim cu amănuntul, conform formulei: 

Preț maxim  declarat cu amănuntul = Preț de achiziție + Adaos comercial depozit ≤ 5% + Adaos comercial     

farmacie ≤ 10% + TVA 8/20% 

Ulterior, se va calcula prețul de referință per fiecare categorie de dispozitive medicale, 

reieșind din prețurile maxime cu amănuntul estimate conform formulei.  

Media din 3 cele mai mici prețuri maxime cu amănuntul (quartila I) va reprezenta prețul de 

referință pentru categoria respectivă de dispozitive medicale compensate. 

Se va aplica rata de compensare stabilită de Consiliu la prețul de referință calculat.  

Suma fixă calculată per fiecare categorie de dispozitive medicale, urmare a aplicării ratei de 

compensare la prețul de referință, va reprezenta plafonul care va fi compensat din fondurile 

asigurării obligatorii de asistență medicală la toate denumirile comerciale de dispozitive 

medicale acceptate/incluse în listă din categoria respectivă de dispozitive medicale. 

Mărimea contribuției maxime din partea pacientului per fiecare denumire comercială de 

dispozitiv medical se va calcula urmare a diminuării sumei fixe compensate din prețul maxim 

cu amănuntul calculat. 

Prescrierea și eliberarea dispozitivelor medicale compensate: 

 se va efectua în baza rețetei, de către medicul de familie, sau medicului specialist (ex.: 

endocrinolog, oncolog, mamalog etc.), conform Denumirii Comune Internaționale (fără 

specificarea denumirii comerciale, a producătorului etc.); 

 pentru fiecare categorie de dispozitive medicale compensate MSMPS de comun cu 

Comisiile de specialitate vor elabora Ordine cu privire la criteriile de eligibilitate a 

pacienților, cantitatea necesară de dispozitive medicale, și perioada de înlocuire a 

dispozitivului medical;  

 CNAM, va elabora o Hotărâre de Guvern cu privire la modalitatea de prescriere și 

eliberare a dispozitivelor medicale destinate utilizării în ambulatoriu.  

 dispozitivele medicale vor fi eliberate prin intermediul prestatorilor de servicii 

farmaceutice contractați de către CNAM; 

 pacienții vor putea ridica doar acele dispozitive medicale din cadrul farmaciilor contractate 

CNAM, care au fost publicate în Listă; 

 în listă vor fi incluse doar dispozitivele medicale, furnizorii cărora au încheiat contract cu 

CNAM.  

Reglementarea națională privind compensarea dispozitivelor medicale din fondurile AOAM 

va oferi protecţie pentru toate grupurile din populaţie necesitante de dispozitive medicale, 

inclusiv cele vulnerabile.  

Aprobarea şi punerea în aplicare a noilor reglementări va oferi protejarea populației de 

majorarea poverii financiare privind cheltuielile de buzunar pentru asigurarea sănătății și  va 

permite implementarea bunelor practici internaționale a Uniunii Europene în domeniul 

compensării dispozitivelor medicale în condiții e ambulatoriu.  

Beneficiile reglementărilor naționale privind compensarea dispozitivelor medicale propuse 

pentru aprobare prin Proiectul Hotărârii de Guvern menționat vor fi atât sociale – reducerea 

morbidității, gradului de invalidizare, a complicațiilor tardive a populației cât şi a cheltuielilor 

de tratare a maladiilor, care depășesc costurile de la impozitele pentru comercializarea 



dispozitivelor medicale; cât şi economice, menținerea bunăstării populației, creşterea 

productivității populației şi, ca rezultat, în rezultat, la asigurarea securității social-

demografice a ţării.  

Concomitent, aprobarea modificărilor și completărilor în actele legislative susmenționate vor 

conduce la următoarele beneficii: 

 Perfectarea unui cadru legislativ şi normativ în domeniul comepnsării dispozitivelor 

medicale aliniat la priorităţile naţionale de dezvoltare a sistemului de sănătate și a 

obictivelor de dezvoltare durabilă;  

 Coordonarea activităţilor întegului proces de asigurare cu dispozitive medicale esențiale la 

nivel teritorial, cu antrenarea farmaciilor de acces public, medicilor de familie și 

specialiști, CNAM, MSMPS, structurilor altor ministere şi autorităţi administrative publice 

centrale. 

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost 

luate în considerare 

Următoarele opțiuni de alternativă ar putea fi propuse: 

 reglementarea prețului de producător/achiziție și reglementarea adaosului comercial pentru 

toate dispozitivele medicale notificate/înregistrate de către AMDM, în scopul evitării 

procesului de declarare a prețului de achiziție de către furnizor, prin aprobarea unei 

Hotărâri de Guvern cu privire la reglementarea prețurilor la dispozitive medicale (similar 

cu înregistrarea prețului de producător la medicamente) de către AMDM. În acest context 

va fi imposibilă compararea cu prețurile de referință externe pentru dispozitive medicale 

din cauza lipsei Cataloagelor naționale a prețurilor la dispozitive medicale în alte țări.  

 elaborarea și menținerea Nomenclatorului de Stat al Dispozitivelor Medicale de către 

AMDM cu indicarea tuturor certificatelor de conformitate/calitate, machetele ambalajului 

primar și/sau secundar, descrierea specificațiilor tehnice. În acest context documentația 

tehnică nu va fi necesară de prezentat pentru a include un dispozitiv medical în lista de 

compensare; 

 reglementarea prețului maxim cu ridicata și prețul maxim cu amănuntul pentru 

dispozitivelor medicale eligibile pentru compensare din FAOAM sau dispozitivelor 

esențiale. Elaborarea și menținerea de către AMDM a Registrului/ Catalogului de prețuri 

la dispozitive medicale compensate; 

 luând în considerare că pentru același tip de dispozitiv medical pot fi atribuite diferite 

coduri vamale (conform nomenclaturii combinate a mărfurilor) fapt ce generează diferite 

cote de TVA, pentru dispozitivele medicale se propune aplicarea mecanismului de 

stabilire a TVA similar medicamentelor (cota de 8% TVA). 

4. Analiza impacturilor opţiunilor 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, 

care vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

Opţiunea 1 – „a nu face nimic”: 

Opţiunea 1 constă în a continua practica de achiziții publice centralizate a dispozitivelor 

medicale utilizate în condiții de ambulator conform prevederilor legislative actuale. Se va 

continua tergiversarea procesului de asigurare cu dispozitive medicale a populației prin:  

contestațiile continue a rezultatelor licitațiilor publice, nerecepționarea integrală a bunilor 

contractate de dispozitivelor medicale, de către de la operatorii economici, lipsa îndelungată a 

necesarului de dispozitive medicale la nivel național sau acumularea suprastocurilor de 

anumite tipuri de dispozitive. Din cauza lipsei transparenței în cuantificarea necesarului de 

dispozitive medicale cauzată de absența unei metodologii clare, actuale privind determinarea 

necesarului de dispozitive medicale se va continua alocarea neconformă și utilizarea 

irațională a bugetelor pentru asigurarea sănătății populației .Vor continua cazurile de 

neacoperire cu ofertanți a anumitor tipuri de dispozitive medicale fapt ce va temporiza 

accesul pacienților necesitanți la dispozitive medicale esențiale. 

Opţiunea 2 - reglementare naţională privind compensarea dispozitivelor medicale 



Beneficiile opţiunii 2 

Reglementarea naţională privind mecanismul de compensarea dispozitivelor medicale și 

alinierea cadrului legislativ aferent acestui proces va oferi protecţie financiară pentru bugetul 

de stat, pentru toate grupurile din populaţie, inclusiv cele vulnerabile. Aprobarea şi punerea în 

aplicare noilor reglementări va oferi protejarea populației de majorarea poverii financiare 

privind cheltuielile de buzunar pentru asigurarea sănătății și  va permite implementarea 

bunelor practici internaționale a Uniunii Europene în domeniul compensării dispozitivelor 

medicale în condiții e ambulatoriu. Beneficiile reglementărilor naționale privind compensarea 

dispozitivelor medicale propuse pentru aprobare prin Proiectul Hotărârii de Guvern menționat 

vor fi atât sociale – reducerea morbidității, gradului de invalidizare, a complicațiilor tardive a 

populației cât şi a cheltuielilor de tratare a maladiilor, care depășesc costurile de la impozitele 

pentru comercializarea dispozitivelor medicale; cât şi economice, menținerea bunăstării 

populației, creşterea productivității populației şi, ca rezultat, în rezultat, la asigurarea 

securității social-demografice a ţării.  

b
1
) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul din anexa 

la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, 

inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

Costurile opţiunii 2 

Cheltuielile logistice de implementare a proiectului vizat ce țin de organizarea şi funcţionarea 

Consiliului și Secretariatului pentru dispozitive medicale compensate vor fi suportate la locul 

de muncă de bază în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Costurile de finanțare a dispozitivelor medicale compensate vor fi aprobate anual, în baza 

Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, în limita bugetului anual aprobat, 

fără a diminua numărul de beneficiari de dispozitive medicale, luând în calcul incidența și 

prevalența populației prin maladiile aferente ce necesită asigurarea cu dispozitive medicale în 

condiții de ambulator.  

Totodată, în urma analizei efectuate s-au determinat următoarele:  

 Prețul cu amănuntul în cadrul farmaciilor de tip deschis prezintă o variație considerabilă 

(de ex. pentru testele de măsurare a glicemiei prețul variază de la 0,78 lei/buc. până la 6,24 

lei/buc.), fapt condiționat de tipul de farmacie în care se eliberează produsul: rețea, 

individuală, farmacie din cadrul Centrului de Sănătate, precum și de producătorul de 

dispozitiv medical.  

 S-a identificat o fluctuație majoră a adaosului comercial pentru aceste produse de la 15% 

până la 200%, din cauza lipsei de reglementare a acestui domeniu; 

 În farmacii se comercializează doar dispozitivele medicale cu o cerere din partea 

populației sporită, anihilând necesitățile reale a pacienților în dispozitive medicale; 

 Cotele TVA pentru dispozitive medicale au fost diferite, în dependență de catalogarea la 

codurile vamale a producătorilor variind între 8 sau 20% TVA. 

Astfel estimarea prețul mediu pentru 1 test: conform rezultatelor achizițiilor publice 

centralizate pentru anul 2020 preț mediu/1 test CAPCS = 1,098 MDL; preț mediu/1 test 

farmacie = 4,04 MDL. La modelarea posibililor cheltuieli din FAOAM pentru dispozitivele 

medicale compensate în cazul eliberării acestor produse din farmaciile comunitare (cu 

aplicarea adaosurilor comerciale diferențiate pentru depozite și farmacii, considerând preț de 

achiziție-prețul de la CAPCS) s-a determinat o majorare a cheltuielilor pentru teste cu 22%. 

În cazul în care se vor compensa testele din farmacii la prețurile actuale, majorarea 

cheltuielilor constituie 217%. Pentru exoproteze mamare aplicarea adaosului comercial 

diferențiat, va induce o majorare de circa 18% la cheltuielile actuale (CAPCS). 

Pentru exoproteze mamare cheltuielile vor crește cu circa 108,1 mii MDL, pentru urostome 

cu 96,8 mii MDL, pentru colostome cu 1,986 mii MDL (modelările de calcule se anexează). 

Rezultatele analizei cost-beneficiu în cazul implementării opțiunii 2, nu a fost posibil de 

estimat deoarece vizează determinarea profitului direct (în unități bănești) în urma utilizării 

unor dispozitive (cum ar fi exoproteze mamare, sisteme stomice) care necesită evaluarea 

beneficiul clinic al produsului dat vis a vis de metoda alternativă (lipsa acestui dispozitv). 



Testele de auto-monitorizare a glicemiei a fost asociată cu o reducere nivelului HbA1C la 

pacienții cu diabet zaharat. În limitele modelării și a datelor clinice disponibile, utilizarea 

frecventă a auto-monitorizării la această populație este asociată cu estimări favorabile de 

rentabilitate și prezintă o utilizare eficientă a resurselor financiare. Utilizarea continuă a 

testelor de auto-monitorizare a glicemiei a demonstrat scăderea esențială a numărului de 

spitalizări cu criză hipo/hiperglicemică a a acestor pacienți, numărul de spitalizări a 

complicațiilor secundare a diabetului zaharat (prin neuropatii diabetice, retinopatii etc.), 

inclusiv la administrarea medicamentelor pentru acești pacienți. Deasemenea s-a observat o 

creștere a gradului de control glicemic la momentul inițial și istoricul complicațiilor legate de 

diabet. Astfel reducerea prețului benzilor de testare (adaos comercial limitat) inclusiv prin 

compensarea din FAOAM a acestora ar îmbunătăți rentabilitatea auto-monitorizării de rutină 

la această categorie de populație.  

b
2
) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completând tabelul 

din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau 

beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

Prețul cu amănuntul pentru dispozitivele medicale, în cadrul farmaciilor de tip deschis 

prezintă o variație considerabilă (de ex. pentru testele de măsurare a glicemiei prețul variază 

de la 0,78 lei/buc. până la 6,24 lei/buc.), fapt condiționat de tipul de farmacie în care se 

eliberează produsul: rețea, individuală, farmacie din cadrul Centrului de Sănătate, precum și 

de producătorul de dispozitiv medical. S-a identificat o fluctuație majoră a adaosului 

comercial pentru aceste produse de la 15% până la 200%, din cauza lipsei de reglementare a 

acestui domeniu. 

Reglementarea adaosului comercial, a prețului de producător, de achiziție, a prețului cu 

ridicata și cu amănuntul pentru alte categorii de dispozitive medicale precum exoprotezele 

mamare, sistemele stomice nu ar avea nici un impact deoarece farmaciile nu sunt cointeresate 

să le comercializeze din cauza cererii mici, incapacității de plată din mijloace financiare 

proprii a populației.  

Astfel, pentru opțiunea alternativă examinată nu există diferențe sub formă de costuri sau 

beneficii, față de opțiunea recomandată. 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce 

la eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor 

estimate și prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile 

proiectului a celor vizați în acesta 

Riscul principal, care poate duce la eșecul intervenției, îl constituie neaprobarea prezentului 

proiect.  

Totodată, se atestă un risc major pentru punerea în aplicare, prin rigiditatea agenților 

economici de a depune dosare a dispozitivelor medicale ce vor fi comepnsate din FAOAM. 

De asemenea este posibilă neasigurarea funcționalității noilor entități (Consiliu și Secretariat 

pentru dispozitive medicale compensate) din cauza lipsei de personal calificat, insuficienţa 

surselor financiare necesare asigurării activității personalului antrenat.  

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare 

pentru întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona 

concurența și ce impact are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică 

dacă sînt propuse măsuri de diminuare a acestor impacturi 

Nu există impacturi disproporţionate asupra anumitor categorii de întreprinderi. 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și 

costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați  

Autorii analizei optează pentru opțiunea II, întrucât aceasta corespunde necesităților 

sectorului de asigurarea a sănătății, în vederea gestionării eficiente a bugetelor planificate 

pentru asigurarea populației cu dispozitive medicale în condiții de ambulator.  

Prin crearea cadrului legal adecvat vor fi asigurate premisele pentru o abordare corectă a 



problemei gestionarii dispozitive medicale în condiții de ambulator. 

a) stabilirea procedurii de înregistrare şi punerea la dispoziție pe piață a produselor tratate cu 

Fundamentarea mecanismului de compensare a dispozitivelor medicale în condiții de 

ambulator, a mecanismului de declarare a prețurilor de către producătorii/reprezentanții 

autorizați de dispozitive medicale notificate/înregistrate (furnizor) și stabilirea modului de 

distribuție a dispozitivelor medicale compensate prin implementarea unui mecanism similar 

celui de compensare a medicamentelor din fondurile de asigurări obligatorii în medicină. 

Stabilirea relațiilor contractuale între asigurător și furnizor de dispozitive medicale 

compensate.  

Reglementarea noțiunii de preț de achiziție declarat pentru dispozitivele medicale compensate 

din FAOAM. 

Implementarea reglementării adaosului comercial aplicat de distribuitor și prestatori de 

servicii farmaceutice pentru dispozitivele medicale compensate din FAOAM. 

Va oferi protejarea populației de majorarea poverii financiare privind cheltuielile de buzunar 

pentru asigurarea sănătății și  va permite implementarea bunelor practici internaționale a 

Uniunii Europene în domeniul compensării dispozitivelor medicale în condiții e ambulatoriu. 

Beneficiile reglementărilor naționale privind compensarea dispozitivelor medicale propuse 

pentru aprobare prin Proiectul Hotărârii de Guvern menționat vor fi atât sociale – reducerea 

morbidității, gradului de invalidizare, a complicațiilor tardive a populației cât şi a cheltuielilor 

de tratare a maladiilor, care depășesc costurile de la impozitele pentru comercializarea 

dispozitivelor medicale; cât şi economice, menținerea bunăstării populației, creşterea 

productivității populației şi, ca rezultat, în rezultat, la asigurarea securității social-

demografice a ţării. 

5. Implementarea şi monitorizarea 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic 

necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sunt 

necesare   

În scopul implementării noului mecanism de asigurare cu dispozitive medicale este necesară 

operarea modificărilor la următorul cadru legislativ:  Legea nr.1585/1998 cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, 

nr. 38-39, art.280), Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 59-61, art. 200) și Legea nr.102/2017 cu privire la 

dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 

389), Hotărârea de Guvern 1372/2005 cu privire la modul de compensare a medicamentelor 

în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (contract cu prestatorii de servicii 

farmaceutice). De asemenea vor fi propuse spre aprobare:  

Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea mecanismului de compensare a dispozitivelor 

medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în condiții de ambulator; 

Hotărâre de Guvern cu privire la modalitatea de prescriere și eliberare a dispozitivelor 

medicale destinate utilizării în ambulatoriu. 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea 

1. Legislație aplicată privind aprobarea mecanismului de compensare a dispozitivelor medicale 

din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în condiții de ambulator; 

2. Legislație aplicată cu privire la modalitatea de prescriere și eliberare a dispozitivelor 

medicale destinate utilizării în ambulatoriu 

3. Legislație aplicată privind reglementarea adaosului comercial la dispozitivele medicale 

compensate; 

4. Monitorizarea elaborării listei de dispozitive medicale compensate, numărului de beneficiari 

unici, ratei de compensare;  

5. Monitorizarea prescrierii, eliberării și utilizării de dispozitive medicale compensate prin 

punerea în aplicare a metodelor de colectare şi analiză a datelor relevante; 

6. Efectuarea studiilor economico-financiare asupra costurilor (directe și indirecte) în carul 



compensării dispozitivelor medicale în condiții de ambulator;  

7. Număr de neconformități constatate și sancționate 

8. Număr de neconformități cu legislația în vigoare, depistate și sancționate; 

9. ponderea neconformităților în totalul controalelor efectuate; 

c) Identificați peste cât timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară 

evaluarea performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi 

evaluată opțiunea 

Este o procedură continuă, Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, Compania 

Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, 

Inspectoratul farmaceutic din cadrul Agenția Națională pentru Sănătate Publică, vor efectua 

monitorizarea și implementarea. 

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Ministerul Finanțelor 

Compania Națională de Asigurări în Medicină 

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale  

Reprezentanții societății civile din domeniul asociațiilor de pacienți 

 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor 

Proiectul va fi plasat pe portalul guvernamental (www.particip.gov.md) precum şi pe pagina 

– web oficială a Cancelariei de Stat. 

c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză a 

impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din 

fiecare grup de interese identificat) 

Opinia autorităților publice și altor subiecți interesați va fi obținută ca urmare a înaintării 

proiectului spre avizare, respectiv procesul consultării publice. 

Anexă  

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea  

propusă 

Opțiunea 

alterativă 1 

Opțiunea 

alterativă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 0 0 0 

povara administrativă 1 -2 -3 

fluxurile comerciale și investiționale 1 -3 -3 

competitivitatea afacerilor +3 0 -2 

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici 

și mijlocii 

+3 -3 -1 

concurența pe piață +3 0 +1 

activitatea de inovare și cercetare +2 0 0 

veniturile și cheltuielile publice +1 -3 0 

cadrul instituțional al autorităților publice +1 0 0 

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori +3 -3 -2 

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor +3 +1 +1 

situația social-economică în anumite regiuni +3 +1 -1 

situația macroeconomică 0 0 0 

alte aspecte economice 0 0 0 

Social 

http://www.particip.gov.md/


gradul de ocupare a forței de muncă +1 +1 0 

nivelul de salarizare 0 0 -3 

condițiile și organizarea muncii 0 0 0 

sănătatea și securitatea muncii +3 +1 0 

formarea profesională +3 +1 +1 

inegalitatea și distribuția veniturilor +3 -3 -1 

nivelul veniturilor populației +3 0 0 

nivelul sărăciei +3 +1 0 

accesul la bunuri și servicii de bază, în special 

pentru persoanele social-vulnerabile 

+3 +1 0 

diversitatea culturală și lingvistică 0 0 0 

partidele politice și organizațiile civice 0 0 0 

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

+3 +1 0 

modul sănătos de viață al populației +3 +1 0 

nivelul criminalității și securității publice 0 0 0 

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială +3 0 0 

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0 0 0 

accesul și calitatea serviciilor medicale +3 +1 +1 

accesul și calitatea serviciilor publice 

administrative 

0 0 0 

nivelul și calitatea educației populației 0 0 0 

conservarea patrimoniului cultural 0 0 0 

accesul populației la resurse culturale și 

participarea în manifestații culturale 

0 0 0 

accesul și participarea populației în activități 

sportive 

0 0 0 

discriminarea +3 -1 -1 

alte aspecte sociale 0 0 0 

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și 

celor care afectează stratul de ozon 

0 0 0 

calitatea aerului 0 0 0 

calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 

inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0 0 0 

biodiversitatea 0 0 0 

flora 0 0 0 

fauna 0 0 0 

peisajele naturale 0 0 0 

starea și resursele solului 0 0 0 

producerea și reciclarea deșeurilor 0 0 0 

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 

neregenerabile 

0 0 0 

consumul și producția durabilă 0 0 0 

intensitatea energetică 0 0 0 

eficiența și performanța energetică 0 0 0 

bunăstarea animalelor 0 0 0 



riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

0 0 0 

utilizarea terenurilor 0 0 0 

alte aspecte de mediu 0 0 0 

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de impact, 

pentru fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative 

(costuri), iar variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact 

analizate. Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu 

intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu 

face nimic”,  în comparație cu situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. 

Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului 

acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. b
1
) și, după 

caz,  b
2
), privind analiza impacturilor opțiunilor. 

Anexe 

Proiectul preliminar de act normativ 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect și/sau analiza de impact 

Expertiza Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător (după caz) 

Alte materiale informative/documente (la decizia autorilor) 
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Nr. 08/6422 din 19.11.2020 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte  
care urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat 

 
Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea proiectului 

 

Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la 

aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor legi” (repetat). 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

3. Justificarea depunerii cererii (indicația 

corespunzătoare sau remarca precum că 

proiectul este elaborat din inițiativa autorului) 

 

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de comun cu 

Compania Națională de Asigurări în Medicină, prin 

care se asigură temeiului legal de reglementare a 

compensării dispozitivelor medicale în condițiile 

asigurării obligatorii de asistență medicală.  

4. Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare 

este necesară 

 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Compania Națională de Asigurări în Medicină 

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

Centrul Național Anticorupție  

Ministerul Justiției 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

5 zile lucrătoare 

6. Numele, prenumele, funcția și datele de contact 

ale persoanei responsabile de promovarea 

proiectului 

Gorceag Gheorghe, Șef Serviciul politici 

medicamente și dispozitive medicale, 022 26 88 55,  

gheorghe.gorceag@msmps.gov.md 

7. Anexe (proiectul actului care se solicită a fi 

înregistrat, nota informativă cu documentele de 

însoțire) 

1. Proiect de lege – 5 file; 

2. Nota informativă, Sinteza divergențelor și AIR 

– 26 file; 

3. Proiect HG privind mecanismul de compensare 

a dispozitivelor medicale – 8 file. 

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura   
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