
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Â R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în  

Hotărârea Guvernului nr.156/2002 și abrogarea unor hotărâri de Guvern 

------------------------------------------------------------------- 

 

 În temeiul art.7 lit.b) din Legea cu privire la Guvern nr.136 din 07.07.2017  

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă modificările ce se operează în Hotărârea Guvernului 

nr.156/2002 „Cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naționale de Asigurări 

în Medicină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.27-28, art.232) 

(se anexează). 

2. Se abrogă: 

1) Hotărârea Guvernului nr.213/2002 cu privire la constituirea Consiliului de 

administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.284), cu modificările ulterioare; 

2) Hotărârea Guvernului nr.1432/2002 cu privire la unele măsuri pentru 

implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2002, nr.151-153, art.1567), cu modificările ulterioare. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării acesteia. 

 

 

 

Prim-ministru                                                                    ION CHICU 

           

     

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor                           Serghei Pușcuța 

Ministrul sănătății, muncii și protecţiei sociale   Viorica Dumbrăveanu 

                                                   

 

 
 



 

 

Aprobate  

prin Hotărârea Guvernului 

nr.____din________2020  

 

MODIFICĂRILE 

ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.156/2002 „Cu privire la 

aprobarea Statutului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină” 

 

Hotărârea Guvernului nr.156 din 11.02.2002 „Cu privire la aprobarea 

Statutului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2002, nr.27-28, art.232), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1) în hotărâre: 

a) denumirea se modifică după cum urmează: „Cu privire la organizarea și 

funcționarea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină”; 

b) în dispoziția de conținut, textul:  

„Se aprobă Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (se 

anexează).” se substituie cu textul:  

„1. Se aprobă: 

1) Statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, conform anexei 

nr.1;”; 

c) punctul 1 se completează cu două subpuncte noi 2) și 3) cu următorul 

cuprins: 

„2) Structura aparatului central al Companiei Naționale de Asigurări în 

Medicină, conform anexei nr.2; 

3) Lista agențiilor teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în 

Medicină, conform anexei nr.3.”; 

d) după punctul 1 se introduce punctul 2 cu următorul cuprins: 

„2. Se stabilește efectivul-limită al Companiei Naționale de Asigurări în 

Medicină în număr de 305 unități, cu un fond anual de retribuire a muncii conform 

prevederilor legislației.”; 

 

2) în anexa nr. 1: 

a) pe parcursul textului sintagma „instituții medico-sanitare” se substituie cu 

sintagma „prestatori de servicii medico-sanitare și farmaceutice”, la cazul 

respectiv; 

b) punctul 7 va avea următorul cuprins: 

 „7. Structura organizaţională şi efectivul limită ale Companiei sunt aprobate 

de Guvern.”; 

 c) punctul 8 va avea următorul cuprins: 

 „8. Compania administrează și întreține bunurile imobile și baza materială 

din patrimoniu, în condițiile actelor normative în vigoare.”; 

 d) după punctul 8 se introduce punctul 8
1
 cu următorul cuprins: 



„8
1
. Misiunea Companiei este de a oferi garanţia siguranţei şi protecţiei 

financiare persoanelor asigurate la accesarea serviciilor medicale și farmaceutice 

calitative incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală 

prin gestionarea sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.”; 

e) punctul 10 va avea următorul cuprins: 

 „10. Întru realizarea obiectivelor, Compania își exercită atribuțiile în 

următoarele domenii: 

 1) gestionarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală;  

 2) evidența persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistență 

medical și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;  

 3) contractarea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice; 

 4) evaluarea și monitorizarea calităţii asistenţei medicale și farmaceutice 

acordate persoanelor asigurate.”; 

 f) la punctul 11: 

  după litera a) se introduce litera a
1
) cu următorul cuprins: 

 „a
1
) să participe în procesul de elaborare, consultare și promovare a 

proiectului legii anuale a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală;”; 

 în litera c) sintagma „elaborarea proiectului anual al” se substituie prin 

sintagma „elaborarea/modificarea”; 

 după litera c) se introduce litera c
1
) cu următorul cuprins: 

 „c
1
) să participe la elaborarea/modificarea criteriilor de contractare a 

prestatorilor de servicii medico-sanitare și farmaceutice;”; 

 litera i) va avea următorul cuprins: 

 „i) să selecteze prestatorii de servicii medico-sanitare și farmaceutice 

conform criteriilor de contractare, aprobate în modul stabilit, pentru încheierea 

contractelor de acordare a serviciilor respective;”; 

 după litera i) se introduce litera i
1
) cu următorul cuprins: 

 „i
1
) să negocieze prețurile și modul de distribuire a medicamentelor și 

dispozitivelor medicale compensate și să încheie contracte cu furnizorii de 

medicamente și dispozitive medicale;”; 

 litera j) va avea următorul cuprins: 

 „j) să înainteze acţiuni în instanţa de judecată prestatorilor de servicii 

medico-sanitare și farmaceutice și/sau personalului medical/farmaceutic în scopul 

compensării prejudiciilor cauzate persoanei asigurate;”; 

 în litera j
1
) textul „pentru prejudiciul cauzat fondurilor asigurării obligatorii 

de asistență medicală” se substituie cu textul „responsabile pentru prejudiciul 

cauzat persoanelor fizice în vederea recuperării cheltuielilor achitate din fondurile 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru acordarea asistenței medicale în 

volumul prevăzut de Programul unic;”; 

 litera j
2
) va avea următorul cuprins: 

 „j
2
) să verifice respectarea de către angajatori a legislaţiei privind includerea 

persoanelor angajate în informația aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea 

drepturilor sociale și medicale, prezentate Serviciului Fiscal de Stat;”; 

în litera j
3
) sintagma „să aplice, în persoana directorului general al Companiei 

și adjuncților săi,” se substituie prin sintagma „să inițieze proceduri 

contravenționale și să aplice în persoana directorului general al Companiei și 

directorilor generali adjuncți,”; 



 litera k) va avea următorul cuprins: 

 „k) să administreze și să dezvolte sisteme informaţionale pe domeniile de 

activitate și asigură securitatea lor;”; 

 litera p) va avea următorul cuprins: 

 „p) să organizeze selectarea, angajarea, instruirea și evaluarea 

performanțelor angajaților Companiei;”; 

 g) la punctul 12: 

 litera a) va avea următorul cuprins: 

 „a) să încheie contracte de acordare a asistenței medicale și contracte privind 

eliberarea către persoanele înregistrate la medicul de familie a medicamentelor 

compensate, cu prestatorii de servicii medico-sanitare și farmaceutice, care 

activează în conformitate cu legislaţia;”; 

 litera b) va avea următorul cuprins: 

 „b) să țină evidența persoanelor asigurate și a primelor de asigurare în 

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și să acorde/suspende statutul 

de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală;”; 

 litera c) va avea următorul cuprins: 

 „c) să exercite evaluarea și monitorizarea calităţii şi volumului asistenţei 

medicale prestate şi a gestionării mijloacelor financiare provenite din fondurile 

asigurării obligatorii de asistență medicală, în limita serviciilor medicale 

contractate, precum și a procesului de prescriere și eliberare a medicamentelor 

compensate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală;”; 

 după litera c) se introduce litera c
1
) cu următorul cuprins: 

 „c
1
) să gestioneze și să actualizeze listele de așteptare pentru tratament în 

cadrul Programelor speciale;”; 

 după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins: 

 „i) să asigure transparența activității sistemului asigurării obligatorii de 

asistență medicală, conform legislației în vigoare, inclusiv prin implementarea 

procedurii de dezvăluire a practicilor ilegale în cadrul entității;”; 

 h) la punctul 13 cuvintele „direcția executivă” se substituie prin cuvintele 

„conducerea”; 

 i) punctul 15 va avea următorul cuprins: 

„15. Consiliul de administraţie este organul suprem de administrare al 

Companiei, ce trasează direcțiile instituționale principale și supraveghează 

respectarea echității sociale în realizarea asigurării obligatorii de asistență 

medicală.”; 

 j) punctul 16 va avea următorul cuprins: 

„16. Componenţa consiliului de administraţie este aprobată de directorul 

general al Companiei şi include 9 membri, printre care vor fi cooptaţi: patru 

reprezentanţi ai Guvernului (inclusiv doi cooptaţi de Ministerul Finanţelor şi 

Ministerul Economie și Infrastructurii şi unul cooptat de Ministerul Sănătăţii, 

Muncii și Protecției Sociale), un reprezentant al Confederaţiei Naţionale a 

Patronatului din Republica Moldova, un reprezentant al Confederaţiei Naţionale a 

Sindicatelor din Moldova, doi reprezentanți al organizaţiei profesionale a 

lucrătorilor medicali şi farmaceutici, un reprezentant al organizaţiilor de protecţie a 

drepturilor pacienţilor.”; 

 k) punctul 18 va avea următorul cuprins: 



„18. Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă 

cu funcţia de angajat în organele executive ale Companiei, precum și cu funcția de 

conducător, membru al organelor de conducere și angajat al prestatorilor de 

servicii  medicale și farmaceutice contractați de Companie.”; 

l) în punctul 21: 

litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) examinarea rapoartelor trimestriale privind încadrarea în sistemul 

asigurării obligatorii de asistență medicală a persoanelor fizice, a prestatorilor de 

servicii medicale și farmaceutice, precum și rezultatele evaluării și monitorizării 

prestatorilor de servicii medico-sanitare și farmaceutice contractați de Companie.”; 

în litera c) cuvintele „la Guvern” se substituie prin cuvintele „Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”; 

litera f) se completează în final cu cuvintele „ , precum și a modificărilor la 

deviz”; 

litera g) va avea următorul cuprins: 

„g) aprobarea raportului anual privind executarea (utilizarea) fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală;”; 

după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins: 

„h) autorizarea casării mijloacelor fixe ale Companiei;”; 

m) punctul 25 va avea următorul cuprins: 

„25. Conducerea Companiei este constituită din directorul general și directori 

generali adjuncți. Directorul general al Companiei angajează și eliberează din 

funcție directorii generali adjuncți.”; 

n) punctul 26 se abrogă; 

o) punctul 27 va avea următorul cuprins: 

 „27. Directorul general al Companiei este numit în funcţie de către Guvern 

pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 

statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, nr.199/2010, și este inamovibil 

pe perioada exercitării mandatului. În absența directorului general, pe alte motive 

decât vacanța funcţiei, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de către unul dintre  

directorii generali adjuncți, desemnat prin ordinul directorului general.”; 

p) în punctul 29, după litera e) se introduc trei litere noi,  e
1
), e

2
) și e

3
) cu 

următorul cuprins: 

„e
1
) aprobarea sau modificarea statelor de personal ale CNAM și agențiilor 

teritoriale ale CNAM, în limitele fondului de retribuire a muncii, și ale efectivului-

limită stabilite de Guvern; 

e
2
) aprobarea sau modificarea structurii agențiilor teritoriale ale CNAM; 

e
3
) delegarea prin ordin în cadrul Companiei, a dreptului de semnătură asupra 

corespondenței/documentelor emise;”; 

q) în punctul 40 sintagma „responsabilitate personală deplină pentru acțiunile 

lor în cadrul activității Companiei” se substituie prin sintagma „răspundere juridică 

pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentelor coordonate/vizate/ 

semnate.”; 

 

3) se introduc anexele nr. 2 și nr. 3 cu următorul cuprins: 

” Anexa nr. 2  

la Hotărârea Guvernului  

nr.______ din _____________2020 



 
 

STRUCTURA  

aparatului central al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 

 

 

Conducerea 

Direcția juridică  

Direcția guvernanță instituțională 

Direcția relații cu beneficiarii 

Direcția asigurări în sănătate 

Direcția contractarea prestatorilor de servicii medicale  

Direcția medicamente și dispozitive medicale 

Direcția economie 

Direcția contabilitate 

Direcția evaluare și monitorizare 

Direcția tehnologii informaționale 

Secția cooperare internațională 

Secția administrare, achiziții și logistică  

Serviciul resurse umane 

Serviciul securitate internă și integritate 

Serviciul audit intern 

Serviciul comunicare cu mass-media 
Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului  

nr.______ din _____________2020 

 

 

LISTA  

agențiilor teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 

 

 

1. Agenţia teritorială Centru (cu sediul în mun. Chişinău) 

2. Agenţia teritorială Nord (cu sediul în mun. Bălţi) 

3. Agenţia teritorială Sud (cu sediul în mun. Cahul), inclusiv cu reprezentanța 

”UTA Găgăuzia” 

4. Agenţia teritorială Est (cu sediul în or. Căuşeni) 

5. Agenţia teritorială Vest (cu sediul în mun. Ungheni)”. 

 

 

 

 

 









 

 

 

Documentul de analiză a impactului 

  

Titlul analizei impactului 

 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea modificărilor ce se operează în 

Hotărârea Guvernului nr.156/2002 și 

abrogarea unor hotărâri de Guvern 

Data: 19.08.2020 

Autoritatea administraţiei publice 

(autor): 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale   

Subdiviziunea: Secția planificare asigurări sociale și medicale 

Persoana responsabilă şi datele de 

contact: 

Mariana Zadnipru,  

Consultant principal Secția planificare 

asigurări sociale și medicale 

tel.: 022 26-88-12 

email: mariana.zadnipru@msmps.gov.md. 

Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei 

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

soluţionate 

 

1. Necesitatea uniformizarea prevederilor legislației în vigoare ce vizează organizarea 

şi funcţionarea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină  (în continuare – 

CNAM). 

2. Lipsa unei reglementări detaliate și comprehensive a misiunii, domeniilor de 

activitate a CNAM. 

3. Ambiguitate în perceperea sarcinilor CNAM, fortificarea drepturilor și obligațiilor 

CNAM în scopul realizării conforme a acestora. 

4. Necesitatea instituirii unor reglementări ce ar consolida stabilitatea mandatului de 

director general al CNAM și, prin urmare a funcționalității CNAM.  

5. Eficiență scăzută a structurii organizaționale a CNAM. 

Proiectul urmează dezideratul instituirii unor norme detaliate și dedicate privind 

organizarea și funcționarea CNAM în vederea fortificării capacităților instituționale 

ale CNAM și ajustării la exigențele cadrului normativ în vigoare. În context, 

finalitatea urmărită prin elaborarea prezentului proiect de act normativ constă în 

asigurarea unor prevederi suficiente pentru reglementarea în întregime a organizării și 

funcționării CNAM. 

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 

 

1. Necesitatea uniformizării prevederilor legislației în vigoare ce vizează 

organizarea şi funcţionarea CNAM. 

– actualmente, normele juridice ce reglementează organizarea și funcționarea 

CNAM sunt stabilite în următoarele Hotărâri de Guvern: 

- Hotărârea Guvernului nr.156/2002 cu privire la aprobarea Statutului Companiei 

Naționale de Asigurări în Medicină; 

- Hotărârea Guvernului nr.1432/2002 cu privire la unele măsuri pentru 

implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală; 

- Hotărârea Guvernului nr.213/2002 cu privire la constituirea Consiliului de 

administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. 
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Necesitatea unificării acestora este determinată de importanța bunei cunoașteri și 

aplicări a normelor juridice ce reglementează procesul de organizare și funcționare a 

CNAM. Această posibilitate de concentrare a unor reglementări dispersate în mai 

multe acte normative va exclude problema invocată de subiecții de drept ce vizează 

solicitarea răspunderii la necesitățile de a realiza o simplificare, reducere și 

concentrare a tuturor reglementărilor privind activitatea CNAM. 

 

2. Lipsa unei reglementări detaliate și comprehensive a misiunii, domeniilor de 

activitate a CNAM -  conferă incertitudini la realizarea obiectivelor strategice ale  

CNAM, întrucât nu este cunoscută concordanța acestora cu esența misiunii și 

domeniilor de activitate ale CNAM. Deciziile fundamentale și acțiunile realizate în 

activitatea CNAM trebuie să corespundă cu misiunea CNAM, care la moment nu 

este reglementată și astfel se evidențiază problema interpretării contradictorii a 

rezultatelor înregistrate în activitatea CNAM. Respectiv, lipsa reglementării 

misiunii generează situație confuză și asupra domeniilor de activitatea ale CNAM, 

care de asemenea prezintă o importanță pentru a fi expuse în aria cadrului lega.   

 

3. Ambiguitate în perceperea sarcinilor CNAM, fortificarea drepturilor și 

obligațiilor CNAM în scopul realizării conforme a acestora – identifică problema 

interpretării contradictorii a activităților CNAM. În acest sens prezintă o importanță, 

elucidarea tuturor drepturilor și obligațiilor CNAM prin prisma cadrului normativ în 

vigoare. Reglementarea detaliată a drepturilor și obligațiilor CNAM raportată la 

misiunea și domeniile sale de activitate va exclude confuzia subiecților de drept 

manifestată în diverse situații juridice.   

 

4. Necesitatea instituirii unor reglementări ce ar consolida stabilitatea mandatului 

de director general al CNAM și, prin urmare a funcționalității CNAM –rezidă în  

condiții de fluctuație sporită a directorilor generali ai CNAM. Necesitatea stabilităţii 

mandatului de director al CNAM este determinată de obligaţiile funcţionale ale 

titularului, de rolul important în crearea unui cadru juridic pentru asigurarea 

eficienţei sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală. Lipsa de stabilitate 

a mandatului de director general al CNAM este o carență cu impact negativ asupra 

performanțelor instituționale ale CNAM în raport cu obiectivele strategice trasate. 

 

5. Eficiență scăzută a structurii organizaționale a CNAM – apreciată prin prisma 

rezultatelor realizării obiectivelor strategice ale CNAM. Structura organizatorică 

este un element organizațional fundamental care are rol major de a reda configurația 

internă a entității, formată din subdiviziuni structurale, relații ierarhice, determinate 

astfel încât să asigure realizarea eficientă a obiectivelor stabilite. Revizuirea 

structurii organizaționale a CNAM a fost precedată de realizarea unei analize 

funcționale complexe privind relevanța acesteia, în corelare cu atribuțiile de bază 

existente, cele noi, precum și preluarea de la alte autorități.  

 

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariţia problemei  

1. Prezența reglementărilor dispersate ce vizează organizarea și funcționarea CNAM 

este determinată de lipsa concentrării normelor juridice într-un act normativ unic, fapt 

ce generează dificultăți în procesul aplicării prevederilor legale.  

2. Determinarea în anul 2002 în Statut a obiectivelor CNAM a omis reglementarea  
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misiunii și domeniilor de activitate ale CNAM. În timp sistemul asigurării obligatorii 

de asistență medicală a evoluat și prin urmare s-a identificat necesitatea definirii 

misiunii și domeniilor de activitate ale CNAM prin prisma reglementărilor juridice. 

3. Nu sunt reglementate exhaustiv drepturile și obligațiile CNAM, ceea ce atrage 

necesitatea instituirii unor norme coerente stabilite într-un act normativ sistematizat, 

pentru a evita confuziile. 

4. Amovibilitatea directorului general al CNAM produce efecte negative asupra 

activității instituționale a CNAM, atingerii obiectivelor strategice, calității raporturilor 

juridice între CNAM și subiecții asigurării obligatorii de asistență medicală, menținerii 

unui climat psiho-emoțional stabil al angajaților CNAM.    

6. Modul de organizare și desfășurare a unor noi procese atribuite CNAM, în  temeiul 

prevederilor legale, determină necesitatea eficientizării structurii organizaționale a 

CNAM. Modificările frecvente a cadrului normativ în sistemul asigurării obligatorii de 

asistență medicală, impun extinderea capacității funcționale a CNAM prin prisma 

fortificării și creării de noi subdiviziuni ce vizează domeniile: guvernanță instituțională,   

economico-financiar, medicamente compensate și dispozitive medicale, tehnologii 

informaționale, asigurări în sănătate, securitate internă și integritate.  

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

Evoluţia necesităţilor de dezvoltare a sistemului asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală şi-a pus amprenta asupra complexităţii şi volumului sporit al activităţilor 

desfăşurate în cadrul CNAM, fiind determinat şi de importanţa strategică la nivel 

naţional a CNAM, instituindu-se misiunea de a oferi garanţia siguranţei şi protecţiei 

financiare persoanelor asigurate la accesarea serviciilor medicale şi farmaceutice 

calitative incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

Necesitatea promovării și aprobării proiectului reiese din importanța problemelor pe 

care le rezolvă acesta. 

Problemele enunţate la pct.1 lit. b), au evoluat pe parcursul anilor, iar nesoluţionarea 

acestora în continuare are un impact negativ asupra atingerii obiectivelor asumate de 

CNAM, calităţii sarcinilor şi realizării acestora în termenele stabilite, iar 

nepromovarea proiectului propus va genera dificultăţi pentru funcționarea 

corespunzătoare a CNAM, pierzând astfel din obiectivele urmărite.  

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 

 

Proiectul este elaborat în scopul realizării obiectivelor CNAM de a fortifica sistemul 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi în scopul implementării 

obiectivelor stipulate în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020- 2023, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.636/2019, ce vizează responsabilităţi ale CNAM în 

gestionarea sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Competenţele 

funcţionale ale CNAM la moment sunt reglementate de Legea nr.1585/1998 cu privire 

la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi Hotărârea Guvernului nr.156/2002 cu 

privire la aprobarea Statutului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. 

Aprobarea prezentului proiect este necesară în vederea ajustării actelor normative care 

reglementează organizarea şi funcţionarea CNAM, precum şi sistematizarea actelor 

normative ce reglementează organizarea și funcționarea CNAM.  

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele  
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acesteia, formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

Obiectivul prezentului proiect îl constituie eficientizarea activităţii CNAM prin: 

- uniformizarea prevederilor legislației în vigoare ce vizează organizarea şi funcţio-

narea CNAM;  

- reglementarea în Statutul CNAM a misiunii, domeniilor de activitate și fortificarea 

drepturilor și obligațiilor CNAM ;  

- instituirea reglementărilor ce ar consolida stabilitatea mandatului de director gene-

ral al CNAM; 

- asigurarea fortificării unor procese de activitate la nivelul aparatului central al 

CNAM, prin crearea subdiviziunilor structurale autonome şi delimitarea sarcinilor 

şi responsabilităţilor. 

3. Identificarea opţiunilor 

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

Opţiunea „a nu face nimic”- opţiunea de neintervenţie presupune implicit păstrarea 

normelor actuale, prin tolerarea lacunelor ce vizează organizarea şi funcţionarea 

CNAM.  Astfel, lipsa de intervenţie ar putea avea efect negativ asupra modului de 

organizare şi desfăşurare a activităţii CNAM, demotivarea specialiștilor antrenați în 

dezvoltarea unor procese complexe, majorându-se numărul locurilor vacante. De 

asemenea, va genera incapacitatea CNAM de a face față realizării obiectivelor asumate 

spre realizare prin prisma prevederilor actelor normative în vigoare. 

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

țintesc cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de 

soluţii/drepturi/obligaţii ce se doresc să fie aprobate 

 

La elaborarea proiectului a dominat obiectivul principal privind fortificarea capacităţi-

lor organizaţionale ale CNAM prin revizuirea structurii, modului de organizare şi des-

făşurare a proceselor de activitate, fiind pus accentul pe redistribuirea echitabilă a vo-

lumului şi complexităţii activităţilor desfăşurate, asigurarea accesibilității încadrării în 

sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală a persoanelor fizice şi juridice. 

În proiectul respectiv sunt propuse spre abrogare două acte normative cu ideea unifică-

rii reglementărilor ce vizează organizarea și funcționarea CNAM. De asemenea, pro-

iectul propune reglementarea misiunii şi domeniilor de activitate ale CNAM pentru 

elucidarea corespunderii obiectivelor CNAM cu aceste propuneri de reglementare. 

De o manieră detaliată sunt reglementate drepturile și obligațiile  CNAM şi atribuțiile 

Consiliului de administraţie. Sunt reliefate toate aspectele competenței funcționale a 

CNAM.   

Aparatul Central al CNAM exercită funcții ce țin de organizarea, coordonarea, îndru-

marea şi controlul privind realizarea proceselor de activitate și realizează funcții de su-

port la nivel național. În proiect se propun 16 subdiviziuni structurale ale aparatului 

central cu revizuirea structurii interne a acestora reieşind din funcţiile real exercitate, 

precum şi asigurarea similitudinii proceselor/funcţiilor realizate. 

De menţionat, că inovaţiile proiectului de reorganizare structurală a CNAM se referă 

la: 

a) majorarea cu 10 unităţi a efectivului-limită a CNAM, ceea ce va contribui la eficien-

tizarea realizării atribuţiilor CNAM, precum şi implementarea noilor procese atribuite 

CNAM; 

b) reorganizarea secţiei management strategic în direcţia guvernanţă instituţională va 

asigura implementarea eficientă a procesului de management strategic prin prisma ce-
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lor 3 etape: formularea, implementarea și evaluarea strategiei instituționale, a manage-

mentului riscurilor din cadrul CNAM realizând analiza, verificarea și evaluarea acesto-

ra, a sistemului de control intern managerial a CNAM și a managementului documente-

lor. Totodată, subdiviziunea respectivă va asigura și activitatea de secretariat al Consi-

liului de administrație al CNAM. Drept rezultat, reorganizarea propusă va spori per-

formanța instituțională, evitând apariția unor eșecuri financiare a CNAM.      

c) lichidarea direcţiei economie şi finanţe prin crearea a două subdiviziuni structurale 

autonome şi anume: (i) direcţia economie cu atribuţii ce vizează planificarea şi raporta-

rea precum şi analiza economică ce vizează categoric gestionarea mijloacelor financia-

re ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală; (ii) direcţia contabilitate  

cu realizarea de activităţi eficiente în evidenţa contabilă şi efectuarea de plăţi conform 

prevederilor şi sarcinilor prevăzute de legislaţie.  
d) reorganizarea secţiei tehnologii informaţionale în direcţia tehnologii informaţionale, 

fapt necesar a fi realizat pentru fortificarea acestui domeniu cu impact major asupra 

dezvoltării tuturor domeniilor de activitate ale CNAM. În componenţa acestei subdivi-

ziuni se propune crearea unor subdiviziuni ce să asigure dezvoltarea şi gestionarea ba-

zelor de date precum şi realizarea auditului şi securităţii sistemelor informaţionale. 

e) crearea unei subdiviziuni autonome responsabile de analiza şi documentarea garanţi-

ilor în sănătate în coraport cu sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, pre-

cum şi monitorizarea programărilor la intervenţii medicale costisitoare (direcţia asigu-

rări în sănătate), având ca impact eficientizarea accesului persoanelor asigurate la ser-

vicii medicale prin prisma listelor de aşteptare electronice instituite în scopul realizării 

programelor speciale.  

f) în contextul promovării reformelor prin prisma Hotărârii Guvernului nr.636/2019  cu 

referire la asigurarea temeiului legal pentru reglementarea compensării dispozitivelor 

medicale în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală, se propune crearea în 

cadrul CNAM a unei subdiviziuni autonome (direcţia medicamente şi dispozitive me-

dicale) responsabilă de evidenţa şi raportarea medicamentelor compensate precum şi 

analiza şi monitorizarea prescrierii medicamentelor compensate.  

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

fost luate în considerare 

 

La capitolul abordări alternative, nu au fost identificate alte opțiuni alternative. 

Menţinerea structurii existente şi în continuare ar avea ca efect repartizarea 

necorespunzătoare a atribuţiilor şi responsabilităţilor angajaţilor CNAM, segmentarea 

unor procese de activitate, neconformitatea funcţiilor reglementate cu cele real 

exercitate, inclusiv va determina un climat nefavorabil pentru dezvoltarea culturii 

instituţionale în cadrul CNAM. 

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 

 

Proiectul are efect pozitiv prin asigurarea corespunderii activităților realizate în cadrul 

CNAM cu actele normative în vigoare şi eficientizarea activităţii CNAM prin 

restructurarea internă a subdiviziunilor, reorganizarea proceselor de activitate prin 

regândirea  acestora şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate populaţiei. 
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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 

 

Beneficiile prezentului proiect îl constituie dezvoltarea unei culturii organizaționale 

forte și pozitive şi creșterea calităţii acţiunilor realizate de CNAM. 

Cât privește impactul financiar al inițiativei propuse, proiectul va fi realizat în limita 

mijloacelor financiare a fondului de administrare aprobat pentru anul curent. 

 

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 

 

Opțiuni alternative nu există. 

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 

 

Este de menţionat că riscul principal, care poate duce la eșecul intervenției, îl constituie 

neaprobarea prezentului proiect. 

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 sunt propuse măsuri de diminuare a acestor impacturi 

 

Nu este cazul.  

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  

 

În contextul celor expuse, autorii consideră oportună aplicarea opţiunii aprobării 

proiectului, iar scopul de eficientizare a activității CNAM va fi atins fără alocarea 

mijloacelor financiare suplimentare pentru anul curent. 

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   

 

Pentru a asigura încadrarea coerentă a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.156/2002 și 

abrogarea unor hotărâri de Guvern, este necesară abrogarea Hotărârii Guvernului 

nr.213/2002 cu privire la constituirea Consiliului de administrație al Companiei 

Naționale de Asigurări în Medicină și Hotărârii Guvernului nr.1432/2002 cu privire la 

unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală. 

De asemenea, va fi necesară: 

- actualizarea şi aprobarea statelor de personal şi a schemelor de încadrare, conform 

noii structuri; 

- actualizarea regulamentelor de activitate a subdiviziunilor structurale şi fişelor de 
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post conform noii structuri organizatorice; 

- revizuirea şi optimizarea/automatizarea unor procese de activitate; 

- revizuirea şi ajustarea cadrului normativ intern. 

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

Monitorizarea implementării proiectului se va axa pe nivelul de atingere a obiectivelor 

stabilite în pct.2 precum şi gradul de satisfacţie a subiecţilor sistemului asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală faţă rezultatele activităţilor realizate de CNAM (lipsa 

petiţiilor întemeiate). 

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 opţiunea 

 

Evaluarea performanței proiectului actului normativ propus va putea fi efectuată peste 

aproximativ un an de la data intrării în vigoare.  

6. Consultarea 

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

Proiectul a fost consultat cu CNAM. Respectiv urmează a fi consultat cu alte autorități 

ale administrației publice centrale şi subiecţii sistemului asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală. 

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

Pe data de 24.07.20 pe particip.gov.md a fost plasat anunțul privind inițierea elaborării 

proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în 

Hotărârea Guvernului nr.156/2002 și abrogarea unor hotărâri de Guvern. 
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7574 

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) 

 

 

Anexă 

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea  

propusă 

Opțiunea 

alterativă 1 

Opțiunea 

alterativă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 0   

povara administrativă 0   

fluxurile comerciale și investiționale 0   

competitivitatea afacerilor 0   

activitatea diferitor categorii de întreprinderi 

mici și mijlocii 

0   

concurența pe piață 0   

activitatea de inovare și cercetare 0   

veniturile și cheltuielile publice 0   

cadrul instituțional al autorităților publice 0   

https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7574
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alegerea, calitatea și prețurile pentru 

consumatori 

0   

bunăstarea gospodăriilor casnice și a 

cetățenilor 

0   

situația social-economică în anumite regiuni 0   

situația macroeconomică 0   

alte aspecte economice 0   

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă 0   

nivelul de salarizare 0   

condițiile și organizarea muncii 0   

sănătatea și securitatea muncii 0   

formarea profesională 0   

inegalitatea și distribuția veniturilor 0   

nivelul veniturilor populației 0   

nivelul sărăciei 0   

accesul la bunuri și servicii de bază, în 

special pentru persoanele social-vulnerabile 

0   

diversitatea culturală și lingvistică 0   

partidele politice și organizațiile civice 0   

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

0   

modul sănătos de viață al populației 0   

nivelul criminalității și securității publice 0   

accesul și calitatea serviciilor de protecție 

socială 

2   

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0   

accesul și calitatea serviciilor medicale 0   

accesul și calitatea serviciilor publice 

administrative 

0   

nivelul și calitatea educației populației 0   

conservarea patrimoniului cultural 0   

accesul populației la resurse culturale și 

participarea în manifestații culturale 

0   

accesul și participarea populației în activități 

sportive 

0   

discriminarea 0   

alte aspecte sociale 0   

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de 

seră și celor care afectează stratul de ozon 

0   

calitatea aerului 0   

calitatea și cantitatea apei și resurselor 

acvatice, inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0   

biodiversitatea 0   
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flora 0   

fauna 0   

peisajele naturale 0   

starea și resursele solului 0   

producerea și reciclarea deșeurilor 0   

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 

neregenerabile 

0   

consumul și producția durabilă 0   

intensitatea energetică 0   

eficiența și performanța energetică 0   

bunăstarea animalelor 0   

riscuri majore pentru mediu (incendii, 

explozii, accidente etc.) 

0   

utilizarea terenurilor 0   

alte aspecte de mediu 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 hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în 

Hotărârea Guvernului nr.156/2002 și abrogarea unor hotărâri de Guvern,  

- Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului.   
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