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Cu privire la modificarea Ordinului comun al Ministerului 

Sanatapi, Muncii ~i Protectiei Sociale ~i Companiei Nationale 

de Asigurari in Medicina nr.S1/23A din 28 ianuarie 2021 


In temeiul pet.1S din Regulamentul eu privire la modul de eonstituire ~i 
. administrare a fbndurilor asigurarii obligatorii de asisten!a medieala" aprobat prin 
Hotanrea Guvemului nr.S9412002, Ordinului eomun al Ministerului Sanatalii, 

. Muncii ~i Proteeliei Sociale (MSMPS) ~i Companiei Nationale de Asigurari In 
Medieina (CNAM) nr.286/1S4-A din 11.04.2017 "Cu privire la instituirea 
Consiliului eoordonator pentru stabilirea prioritatilor de utilizare a mij1oaeelor 
financiare din fondul masurilor de profilaxie al CNAM pentru aetivitati de profilaxie 
~i prevenire a riseurilor de Imbolnavire fmantate In baza de proieete ~i aprobarea 
Regulamentului privind modalitatea de finantare din fondul masurilor de profilaxie 
In baza de proieete a aetivitatilor de profilaxie ~i prevenire a riseurilor de 
Imbolnavire", Proeesului verbal nr.1 din 09.04.2021 al Consiliului eoordonator 
pentru stabilirea prioritalilor de utilizare a mljloaeelor finaneiare din fondul 
masurilor de profilaxie al CNAM, Regulamentului eu privire la organizarea ~l 

funeponarea MSMPS aprobat prin Hotarirea Guvemului nr.694/2017 ~i Statutului 
CNAM, aprobat prin Hotarirea Guvemului nr.1S6/2002, 

ORD ON AM: 

1. Anexa la Ordinul eomun al Ministerului Sanatatii, Muncii ~i Proteetiei 

Sociale §i Companiei Nationale de Asigurari In Medicina nr.S1/23A din 28 ianuarie 

2021 se expune In redaetie noua, conform anexei la prezentul Ordin. 


2. Controlul asupra exeeutarii prezentului ordin ni-l asumam. 

</.<~a-feJe- 4(p~ 
Tatiana ZATic . Valentina BULIG:A 

Secretar de stat Director general 
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Anexa 
la Ordinul comun MSMPS l?i CNAM 

m.E!.)h1--1f dinPt:l/Vu'Lt-~)lOU
, I 

Prioritatile de utilizare a mijloacelor financiare din Fondul masurilor de profilaxie aferente implementarii programelor 
nationale ~i speciale in domeniul ocrotirii sanatatii pentr~ anul2021 

Indicatori de performanta Costul 
Nr. Acte normative, documente de politici, angajamente estimativ al Priorita1i1e Indicator de 
d/o planificate Impact scontat externe in domeniul ocrotirii sanatatii actiunii rezultat

(lei) 
I. Realizarea masurilor de reducere a riscurilor de 1mbolnavire, inclusiv rin imunizari ~i alte metode de rofilaxie rimara ~i secundara 

1.1. I Finantarea Legea nr.lO-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea 21000000,0 Imunizarea Reducerea riscului 
achizitionarii de stat a sanatatii publice; antigripala a 200 mii de imbolnavire prin 
vaccinului antigripal Hotarirea Guvernului nr.594 din 14.05.2002 "Despre de persoane din gripa sezoniera ~i de 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de grupurile . raspandire a acesteia 
constituire ~i administrare a fondurilor asigurarii profesionale ~i cu in comunitate; 
obligatorii de asistenta medical a"; risc sporit de Formarea imunitatii 
Hotarirea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la imbolnavire. colective la gripa 
aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; sezoniera. 
Hotarirea Guvemului nr.824 din 15.12.2009 "Cu privire la 
aprobarea Planului-Cadru intersectorial gradual pentru 
combaterea efectelor pandemiei cu virusul gripal nou 
A(H1N1) in Republica Moldova"; 
Hotfuirea Guvernului nr.636 din 11.12.2019 "Cu privire 1a 
aprobarea Planului de actiuni a1 Guvemului pentru anii 
2020-2023". 

1.2. Finantarea 
achizitionarii 
vaccinului antirabic 
concentrat 1iofilizat 

Legea nr. lO-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea 
de stat a sanatatii publice; 
Hotarirea Guvemului nr.594 din 14.05.2002 "Despre 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
constituire ~i administrare a fondurilor asigurarii 
obligatorii de asistenta medicala"; 
Hotarirea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la 
aprobarea Politicii Nationale de Sanatate". 

1401624,0 
 Acoperirea vaccinaHi 
a circa 3,8 mii 
persoane agresate de 
animale (curs 
tratament curativ
profilactic complet). 

Situatia 
epidemiologica 
favorabila, lipsa 
cazurilorl deceselor 
de rabie umana. 
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Nr. 
d/o 

Prioritatile 
planificate 

Acte normative, documente de politici, angajamente 
externe in domeniul ocrotirii sanatatii 

eostul 
estimativ al 

actiunii 
(lei) 

Indicatori de performanta 
I 

Indicator de 
rezultat 

Impact scontat 

1.3. Finantarea Legea nr.1O-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea 28940,0 Acoperirea vaccinala Reducerea cazurilor 
achizitionarii de stat a sanatatii publice; a circa 12 persoane de imbolnaviri 
imunoglobulinei Hotarlrea Guvemului nr.594 din 14.05.2002 "Despre agresate de animale severe, a deceselor 
antirabice aprobarea Regulamentului cu privire la modul de (curs tratament la nivel national, 

constituire ~i administrare a fondurilor asigurarii curativ-profilactic reducerea 
obligatorii de asistenta medieala"; compIet). impactului 
Hotarirea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la epidemiilor in 
aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; Republica Moldova. 
Hotarlrea Guvemului nr.636 din 11.12.2019 "Cu privire la 
aprobarea Planului de actiuni al Guvemului pentru anii 
2020-2023". 

1.4. I Finantarea Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea 6127000,0 Acoperirea vaccinala Situatia 
achizitionarii de stat a sanatatii publiee; a contingentelor epidemiologica 
vaccinului anti COVID Hotanrea Guvemului nr.594 din 14.05.2002 "Despre profesionale ~i cu favorabila, formarea 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de risc sporit de imunitatii colective 
eonstituire ~i administrare a fondurilor asigurarii Imbolnavire, Ia COVID, scaderea 
obligatorii de asistenta medicala"; achizitionare a 35 morbiditatii, 
Hoianrea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la mil doze de vaccin. inclusiv a cazurilor 
aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; grave ~i 
HotanreaGuvernului nr.636 din 11.12.2019 "Cuprivire la complicatiilor ~i 
aprobarea Planului de actiuni al Guvemului pentru anii nuc~orarea 

2020-2023" . numamlui de 
decese. 

1.5. Finantarea Legea nr.l O-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea 117400,0 Imunizarea contra Reducerea 
achizitionarii de stat a sanatatii pub lice; hepatitei virale B a incidentei ~i 
vaccinului contra Hotanrea Guvemului nr.594 din 14.05.2002 "Despre persoanelor din prevalentei 
hepatitei virale B aprobarea Reguiamentului cu privire la modul de grupurile eu rise hepatite10r virale B 

eonstituire ~i administrare a fondurilor asigurarii sporit de infectare. acute prin 
obligatorii de asistenta medicala"; Aehizitionarea a asigurarea 
Hotarirea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cuprivire la circa 2,2 mii doze de profilaxiei specifiee 
aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; vacein. a hepatitei virale B a 
Hotarlrea Guvemului nr.342 din 26.05.2017 "Cu privire Ia persoanelor din 

C~ 
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Costul Indicatori de performanja 
Nr. 
d/o 

Prioritaple 
planificate 

Acte normative, documente de politici, angajamente 
externe in domeniul ocrotirii sanatatii 

estimativ al 
actiunii 

(lei) 

Indicator de 
rezultat Impact scontat 

aprobarea Programului national de combatere a grupurile cu risc 
hepatitelor virale B, C ~i D pentru anii 2017-2021"; sporit de infectare. 
Hotarirea Guvernului nr.636 din 11.12.2019 "CU privire la 
aprobarea Planului de actiuni al Guvernului pentru anii 
2020-2023". 

1--. ,Total 28 674 964-<-,0----<..,______ 
II. Efectuarea examinarilor profilactice (screening) in scopul depistarii precoce a imbolnavirilor 

2.1. I Realizarea Legea nr.153 din 04.07.2008 cu privire la controlul ~i 1 517 000,0 Circa 20 mii de Depistarea oportuna 
Programului "Un profilaxia tuberculozei; persoane supuse a TB In grupurile de 
doctor pentru tine, Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea screening-ului prin risc ~i vigilenta 
screening..;ul prin de stat a sanatatii publice; radiografia sporita pentru 
radiografia pulmonadi" Hotanrea Guvernului nr.594 din 14.05.2002 "Despre pulmonara; tuberculoza; 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de Ponderea cazurilor Cre~terea ratei de 
constituire ~i administrare a fondurilor asigurarii de tuberculoza succes a 
obligatorii de asistenta medicala"; depistate. tratamentului ~i 
Hotarirea Guvernului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la scaderea prevalentei 
aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; tuberculozei. 
Hotararea Guvernului nr.l291 din 02.12.2016 "Cu privire 
la Programul national de control al cancerului pentru anii 
2016-2025"; 
Hotarirea Guvernului nr.636 din 11.12.2019 "CU privire la 
aprobarea Planului de actiuni al Guvernului pentru anii 
2020-2023 11 

• 

2.2. I Realizarea Legea nr.lO-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea 1 517000,0 Circa 5 mii de femei Eficienta in 
Programului "Un de stat a sanatatii publice; investigate la diagnosticarea 
doctor pentru tine, Hotarirea Guvernului nr.594 din 14.05.2002 "Despre screening-ul mamar; precoce a cancerului 
screening -ul cancerului aprobarea Regulamentului cu privire la modul de Ponderea cazurilor mamar; 
mamar" constituire ~i administrare a fondurilor asigurarii de cancer mamar Sporirea ratei de 

obligatorii de asistenta medicala"; depistate. depistare precoce a 
Hotarirea Guvernului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la cancerului mamar; 
aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; Reducerea 

L-....._. .1'--____________ Hotamea Guvernului nr.913 din 26.08.2005 "Cu privire la mortalitatii prin 

C~ 
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Costu} Indicatori de performanta 
Nr. Prioritatile Acte normative, documente de politici, angajamente estimatival 

Indicator de d/o planificate externe in domeniul ocrotirii sanatatii actiunii rezultat Impact scontat 
(lei) 

aptobarea Strategiei Nationale a sanatatii reproducerii"; cancer mamar. 
Hotarirea Guvemului nr.636 din 11.12.2019 "Cu privire la 
aprobarea Planului de actiuni al Guvemului pentru anii 
2020-2023"; 
Hotararea Guvemului nr.1291 din 02.12.2016 "Cu privire 
la Programul national de control al cancerului pentru anii 
2016-2025"; 
Ordinul MSMPS nr.94 din 9.02.2010 "Cu privire la 
aprobarea Protocolului clinic national "Cancerul glandei 

f--- mamare"". 
2.3. IRealizarea Legea nr.1O-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea 2517000,0 Circa 8,3 mii de Copii examinati 

Programului "Un de stat a sanatatii pub lice; copiii care vor profilactic ~i 
doctor pentru tine, Hoilirirea Guvemului nr.594 din 14.05.2002 "Despre beneficia de informati despre 
servicii medicale aprobarea Regulamentului cu privire la modul de examinarea cavitatii igiena cavitatii 
stomatologice pentru constituire ~i administrare a fondurilor asigurarii bucale ~i care vor buca1e. 
copiii din localitatile obligatorii de asistenta medicala"; primi consultatie Copii depistati cu 
rurale" Hotanrea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la primara a medicului patologiigrave. 

aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; stomatolog ~i 
Hotarirea Guvemului nr.636 din 11.12.2019 "Cu privire la recomandari de 
aprobarea Planului de actiuni al Guvemului pentru anii consultatii. 
2020-2023"; 
Ordinul MSMPS nr.99 din 09.02.2021 "Cu privire la 
Programul "Un doctor pentru tine" servicii medicale 
stomatologice pentru copiii din localitatile rurale pentru 
anu12021. 

12.4. IAsigurarea accesuluila Legea nr.l0-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea 2000000,0 Rata persoanelor cu Selectarea 
screeningul pentru de stat a sanatatii publice; varsta de 45-70 ani persoanelor cu 
cancerul colorectal, Hotanrea Guvemului nr.594 din 14.05.2002 "Despre inclusiv, la care s-a anamneza familiala 
populatiei incluse In aprobarea Regulamentului cu privire la modul de realizat testul iFOBT negativa pentru 
grupul de rise pe constituire ~ administrare a fondurilor asigurarii (FIT). grupurile cu rise de 
criteriul anarnnezei obligatorii de asistenta medical a"; Imbolnavire de 

I.-. familiare negative Hotanrea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la cancer colorectal. 
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Costul Indicatori de performanta 
Nr. 
d/o 

Prioritaple 
planificate 

Acte normative, documente de politici, angajamente 
externe in domeniul ocrotirii sanatatii 

estimativ al 
actiunii 

(lei) 

Indicator de 
rezultat 

Impact scontat 

I aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; 
Hotarirea Guvemului nr.1291 din 02.12.2016 "Cu privire 
la Programul national de control al cancerului pentru anii 
20 16-202S"; 
Ordinul MSMPS nr.329 din 21.04.2011"Cu privire la 
aprobarea Protoeolului clinic national "Cancerul 

1--_ colonic"". 
2.S. Prevenirea eecitatii Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea SOO 000,0 Persoane cu diabet Depistarea oportuna 

evitabile (orbire) la de stat a sanatatii pub lice; zaharat carora Ii s-a acecitapi evitabile 
pacientii cu diabet Hotanrea Guvemului nr.S94 din 14.0S.2002 "Despre efeetuat screening-ul (orbire) la pacientii 
zaharat aprobarea Regulamentului cu privire la modul de retinopatiei. eu diabet zaharat; 

eonstituire ~i administrare a fondurilor asigurarii Imbunatatirea 
obligatorii de asistenta medicala"; masurilor de 
Howlrea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la prevenire secundara 
aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; a diabetului zaharat 
Howl:rea Guvemului nr.1030 din 30.11.2017 "Cu privire prin diagnosticarea 
la aprobarea Programului national de prevenire ~i control precoce a 
al diabetului zaharat pentruanii 2017-2021 ~i a Planului complicatiilor 
de actiuni privind implementarea acestuia". cronice. 

III. 	 Alte activitati de profilaxie ~i prevenire a riscurilor de imbolnavire, acceptate pentru finantarea in baza de proiecte, conform 
regulamentului aprobat de MSMPS ~i CNAM 

3.1. 	I Realizarea proiectelor Legea nr.23 din 16.02.2007 cu privire la profilaxia 1 000000,0 Circa 1,S mii de Identifiearea ~i 
de prevenirea infectiei HIVISIDA; beneficiari din diagnosticarea 
transmiterii HIV ~i Hotarirea Guvemului nr.S94 din 14.0S.2002 "Despre grupurile de rise persoanelor 
infeetiilor eu aprobarea Regulamentului eu privire la modul de acoperiti eu servieii infectate eu HIV; 
transmitere sexuala, ill constituire ~i administrare a fondurilor asigurarii de prevenire In Scaderea prevalentei 
specialla populatiile- obligatorii de asistenta medieala"; eadrul programelor HIV in r1ndul 
cheie Hotarlrea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la de reducere a grupurilor de rise; 

aprobarea Politicii Naponale de Sanatate"; riseurilor. Contributie la 
Hotarlrea Guvemului nr.913 din 26.08.200S"Cu privire la redueerea incidentei 
aprobarea Strategiei Nationale a sanatatii reprodueerii"; prin HIV. 

C~ 
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Costul Indicatori de ,performanta 
Nr. 
d/o 

Prioritatile 
planificate 

Acte normative, documente de politici, angajamente 
externe in domeniul ocrotirii sanatatii 

estimativ al 
actiunii 

(lei) 

Indicator de 
rezultat Impact scontat 

Hotanrea Guvemului nr.636 din 11.12.2019 'iCU privire la 
aprobarea Planului de acliuni al Guvemului pentru anii 
2020-2023"; 
Hotararea Parlamentului nr.89 din 24.05.2018 "Cu privire 
Ia aprobarea Pianului national de actiuni in domeniul 
drepturilor omului pentru anii 2018-2022". 

3.2. I Realizarea proiectelor Legea nr.153 din 04.07.2008 cu privire la controlul ~i 1200000,0 Ponderea cazurilor Scaderea incidentei 
de profilaxie TB in profilaxia tuberculozei; de TB depistate din TB inrandul 
randul populatiilor Hotfuirea Guvemului nr.594 din 14.05.2002 "Despre populatiile cheie populatiei-cheie 
cheie afectate ~i aprobarea Regulamentului cu privire Ia modul de afectate; afectate din RM; 
cre~terea compliantei constituire ~i administrare a fondurilorasigudirii Ponderea pacientilor Cre~terea ratei de 
la tratament TB DS ~i obligatorii de asistentii medicaIii"; cu TB complianti la succes a 
TBMDR Howrrea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire la tratanlent. tratamentului ~i 

aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; scaderea prevalentei 
Hotanrea Guvemului nr.636 din 11.12.2019 "Cu privire la TB in populatia 
aprobarea Planului de actiuni al Guvemului pentru anii generala. 
2020-2023"; 
Hotararea Pariamentului nr.89 din 24.05.2018 "Cu privire 
Ia aprobarea Planului national de actiuni in domeniul 
drepturilor omului pentru anii 2018-2022". 

3.3. I Realizarea campaniei Hotfuirea Guvemului nr.594 din 14.05.2002 "Despre 1 500 000,0 Persoane care 
de prevenire a aprobarea Regulamentului cu privire la modul de persoanelor instruite cunosc consecintele 
consumului de alcool constituire ~i administrare a fondurilor asigurarii in prevenirea consumului nociv 
~i tutun, inc1usiv la obligatorii de asistenta medicala" consumului de de alcool, tutun, etc. 
COplll Hotarirea Guvemului nr.636 din 11.12.2019 "Cu privire la alcool, tutun, etc.; pentru sanatate; 

aprobarea Planului de actiuni al Guvemului pentru anii Numarul de Campanii realizate 
2020-2023"; campanii realizate Ia care promoveaza 
Hotararea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "Cu privire nivel national prevenirea 
la aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; privind informarea ~i consumului de 
Hotarlrea Guvemului nr.1015 din 23.11.2017 "Pentru sensibilizarea alcool, tutun, etc.; 
aprobarea Programului national privind controlul referitor la masurile Institutii de 
tutunului anii 2017-2021 a Planului de de control al Inva amant cu 
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eostul Indieatori de performan(a 
Nr. 
d/o 

Prioritatile 
planifieate 

Aete normative, doeumente de politiei, angajamente 
externe in domeniul oerotirii sanatatii 

estimatival 
aetiunii 

(lei) 

Indicator de 
rezultat 

Impact seontat 

pentru implementarea acestuia"; consumului de 
HoHirarea Par1amentului nr.89 din 24.05.2018 "eu privire aleool ~i tutun, etc. 
la aprobarea Planului national de actiuni ill domeniul 
drepturilor omului pentru anii 2018-2022". 

3.4. Implementarea Legea nr.382 din 06.05.1999 cu pnvlre la circulatia 3074036,0 Numarul Numarul de 
proiectelor de reducere beneficiari de 
a riscurilor 

consumatorilor de substantelor stupefiante, psihotrope ~i a precursorilor; 
Hotararea Guvemului nr.233 din 10.04.2020 "eu privire droguri acoperiti cu servicii implicati; 

conditionate de la aprobarea Strategiei nationale antidrog pentru anii servicii de pre venire Numarul de proiecte 
consumul de droguri in in cadrul de profilaxie 
societatea civiHi 

2020-2027 ~i a Planului national de aetiuni 
antidrog pentru anii 2020-2021"; programelor de finantate din 
Hotarirea Guvemului nr.594 din 14.05.2002 "Despre reducere a riscurilor. FAOAM. 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
constituire ~i administrare a fondurilor asigurarii 
obligatorii de asistenta medicaHl"; 
Hot8rlrea Guvemului nr.886 din 06.08.2007 "eu privire la 
aprobarea Politicii Nationale de Sanatate"; 
Hotanrea Guvemului nr.636 din 11.12.2019 "Cu privire 1a 
aprobarea Planului de actiuni al Guvemului pentru anii 
2020-2023"; 
Hotararea Parlamentului nr.89 din 24.05.2018 "eu privire 
la aprobarea Planului national de actiuni in domeniul 
drepturilor omului pentru anii 2018-2022". 

Total 6774036,0 
IV. Finantarea manifestirilor ~i activitatilor eu menire de a promova un mod de viata sanatos 

4.1. I Realizarea eampaniei Hot8rlrea Guvemului nr.594 din 14.05.2002 "Despre I 1 500000,0 Numarul de Sporirea nivelului 
de comunicare eu aprobarea Regulamentului cu privire la modul de campanii realizate la de informare a 
privire la promovarea constituire ~i administrare a fondurilor asigurarii nivel national populatiei in 
unui mod sanatos de obligatorii de asistenta medicala"; privind informarea ~i domeniul sanatatii. 
viata intru prevenirea Hot8rlrea Guvemului nr.636 din 11.122019 "Cu privire la sensibilizarea; Populalia cunoa~te 
factorilor de risc aprobarea Planului de actiuni al Guvemului pentru anii Numarul de importanta unui 

2020-2023". persoane informate mod sanatos de 
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Nr. 
d/o 

Prioritatile 
planificate 

Acte normative, documente de politici, angajamente 
externe in domeniul ocrotirii sanatatii 

Costul 
estimatival 

actiunii 
(lei) 

Indicatori de performanta 

Indicator de 
rezultat 

Impact scontat 

~ 

~i sensibilizate. viata ~i factorii de 
risco 

Total 1500000,0 
TotalFMP 45000000,0 
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