
R E P U B L I C A ^ MOLDOVA 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

ORDIN nr.olCH^ 
din „ Ş 99 4^jrUuiMifVi^^ 

Cu privire Ia contractarea instituţiilor 
medico-sanitare pentru anul 2014 

întru executarea prevederilor art.4, alin.(8), art. 12, alin.(3), lit.a1) şi art. 13 
din Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de 
asistenţă medicală", cu modificările şi completările ulterioare, 

ORDON: 

1. Se aprobă: 
Etapele de contractare a instituţiilor medico-sanitare (în continuare - IMS) în 

cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014, şi 
responsabilii, conform anexei nr. 1. 

Componenţa nominală a comisiei C N A M de coordonare a contractării 
instituţiilor medico-sanitare, conform anexei nr.2. 

2. Lista documentelor, modelul cererii şi cartelei instituţiei medicale pentru 
contractare sunt cele aprobate prin Ordinul nr. 159-A din 15 septembrie 2008 „Cu 
privire la contractarea instituţiilor medico-sanitare în cadrul asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală". 

3. Direcţia Contractare şi Relaţii cu Prestatorii (responsabil - dl Ghenadie 
Damaşcari): 

1) de comun cu Agenţiile Teritoriale (responsabili - directorii agenţiilor 
teritoriale), va aduce la cunoştinţa IMS din teritoriul deservit prevederile 
prezentului ordin; 

2) de comun cu Direcţia Sisteme Informaţionale (responsabil - dl Costel 
Şura), va asigura plasarea Ordinului dat pe pagina web a C N A M . 

4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-1 asum. 

Director general Mircea Buga 

http://cnam.md/editorDir/file/Ordin_Contractare_2009.pdf
veronika
Выделение



Anexa nr. 1 
'la ordinul C N A M nr. dUf-J) 

din 2013 

Etapele de contractare 
a instituţiilor medico-sanitare în cadrul asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014 

I. Selectarea prestatorilor de asistenţă medicală 
1. Depunerea cererilor de către IMS în vederea contractării 

acestora pentru anul 2014 şi actualizarea dosarelor depuse de instituţiile 
medico-sanitare (resp. - DJ) - 23 septembrie -31 octombrie 2013. 

2. Prezentarea ofertei serviciilor medicale de către IMS şi 
controlul corespunderii acestora cu prevederile Programului Unic al asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală (resp. - DCRP) - 23 septembrie - 31 
octombrie 2013. 

3. Stabilirea listei IMS cu care se va semna contractul de 
acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul 
asigurării obligatorii de asistenta medicală (resp. - Comisia C N A M de 
coordonare a contractării instituţiilor medico-sanitare). - 01 
noiembrie 2013. 

II. Contractarea prestatorilor de asistenţă medicală 
Contractarea prestatorilor de asistenţă medicală demarează după 

definitivarea procesului de înregistrare/reînregistrare a populaţiei în instituţia 
medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară şi în ziua parvenirii la 
C N A M a : 

a) Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Programului unic 
(capitolul „Modalitatea de plată şi criteriile privind contractarea prestatorilor de 
servicii medicale). 

b) Ordinului cu privire la aprobarea costurilor cazurilor tratate în 
staţionarele instituţiilor medico-sanitare pentru anul 2014, care nu sunt incluse în 
finanţarea în bază de DRG (CASE-MIX). . ' 

4. Estimarea volumelor de asistenţă medicală şi sumelor contractuale prealabile 
pentru fiecare instituţie medico - sanitară (resp. - DCRP) - noiembrie 2013. 

5. Şedinţele Comisiei C N A M de coordonare a contractării privind negocierile cu 
instituţiile medico-sanitare - 15 noiembrie - 15 decembrie 2013. 

6. încheierea contractelor de acordare a asistenţei medicale (de prestare a 
serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (resp. 
- DCRP, DJ, Directorii AT) - 1- 24 decembrie 2013. 

DCRP - Direcţia contractare şi relaţii cu prestatorii 
DJ - Direcţia juridică 
AT - Agenţia Teritorială 



Anexa nr.2 
la ordinul C N A M nr. âvhft 

din ,/ 9 frpftiitbp'L- 2013 

COMPONENŢA NOMINALĂ 
a comisiei C N A M de coordonare a contractării 

instituţiilor medico-sanitare 

BUGA Mircea - director general, preşedintele comisiei; 

OSOIANU Iurie - vicedirector general; 

DAMAŞCAN Ghenadie - şef Direcţie Contractare şi Relaţii cu Prestatorii; 

LEFTER Stela - ş e f Direcţie Juridică; 

GÎSCĂ Lilia - şef Direcţie Economie şi Planificare; 

ROTARU Doina-Maria - şef-adjunct Direcţie Contractare şi Relaţii cu 

Prestatorii, secretarul comisiei. 


