
COMPANIA NATIONALA. DE MINISTERUL SA.NA.TA.TII AL 
ASIGURA.RI iN MEDICINA.REPUBLICII MOLDOVA 

ORDIN 
mun.Chi~inau 

3(J, (j.... 2016
----'-----

Privind aprobarea Criteriilor de contractare 
a institutiilor medico-sanitare in cadrul sistemului 
asigurarii obligatorii de asistenta medicala pentru anul 2017 

In conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sanatatii nrAll-XIII din 28 
martie 1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala 
nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Legii fondurilor asigurarii obligatorii de 
asistenta medicaHi pe anul 2017 nr.285 din 16 decembrie 2016, Hotfuirii 
Guvemului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 "Cu privire la aprobarea Programului 
Unic al asigurarii obligatorii de asistenta medicaIa", cu modifiearile ~i eompletarile 
ulterioare, Ministerul Sanatatii, In temeiul pet. 9 al Regulamentului privind 
organizarea ~i funetionarea Ministerului Sanatatii, aprobat prin Hotarirea 
Guvemului nr. 397 din 31 mai 2011 ~i Compania Nationala de Asigurari In 
Medicina, in temeiul pct.29 lit.e) din Statut, aprobat prin Hotarirea Guvemului 
nr.156 din 11 februarie 2002, 

ORDONA: 

1. Se aproba Criteriile de contractare a institutiilor medico-sanitare in 
cadrul sistemului asigurarii obligatorii de asistenta medicala pentru anul 2017 (in 
continuare - Criterii de contractare), conform anexei. 

2. Conducatorii institutiilor medico-sanitare care presteaza asistenta 
medicaIa in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicaIa, direetorii Agentiilor 
Teritoriale ale Companiei Nationale de Asigurari in Medicina vor asigura 
respectarea Criteriilor de contraetare aprobate prin prezentul ordin. 

3. Conducatorii institutiilor medico-sanitare care presteaza asistenta 
medicala in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala sunt obligati sa 
afi~eze In locuri accesibile pentru pacienti ~i vizitatori informatia privind numarul 
contractului ~i data dnd acesta a fost incheiat cu Compania NationaIa de Asigurari 
in Medicina, spectrul §i tipul serviciilor contractate in baza acestuia, conform 
prevederilor Criteriilor de contractare ~i lista serviciilor la care au dreptul 
persoanele asigurate ~i neasigurate in institutia respectiva, in anul 2017. 

4. Prezentul ordin intra in vigoare la 01.01.2017. 
5. Controlul asupra executarii prezentului ordin ni-l asumam. 

,t:tt;Lf'~~~ ~~:;/ 
Ruxanda GLAVAN Dmitrii PARFENTIEV 

Ministru 

http:ASIGURA.RI


Anexa 
la 0ldinUI MS ~i CNAM 

nr.10"f6YO-c/.6in 1YO.1J. cW1G 

Criteriile de contractare 
a institutiilor medico-sanitare in cadrul sistemului asigurarii obligatorii 

de asistenta medicala pentru anul 2017 

I. Dispozitii generale 

1. Criteriile de contractare a institutiilor medico-sanitare In cadrul sistemului 
asigurarii obligatorii de asistenta medicala pentru anul 2017 (In continuare -
Criterii de contractare) sunt elaborate In conformitate cu prevederile Legii ocrotirii 
sanatatii nrAll-XIII din 28 martie 1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie 
de asistenta medicala nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Legii fondurilor 
asigurarii obligatorii de asistenta medicala pe anul 2017 nr.285 din 16 decembrie 
2016 ~i Hotanrii Guvemului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 "Cu privire la 
aprobarea Programului Unic al asigurarii obligatorii de asistenta medicala", cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

2. Criteriile de contractare stabilesc: 

1) principiile care stau la baza Incheierii contractelor cu institutiile medico


sanitare; 
2) conditiile de contractare a institutiilor medico-sanitare; 
3) modalitatile de plata pe tipurile de asistenta medicala prevazute de 

Programul unic; 
4) repartizarea mijloacelor fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta 

medicala pe tipuri de asistenta medicala pentru achitarea serviciilor medicale; 
5) particularitatile de contractare a tipurilor de asistenta medicala prevazute 

In Programul unic ~i a prestatorilor de servicii medicale; 
6) modalitatea de achitare a serviciilor medicale acordate; 
7) procedura negocierilor $i solutionare a litigiilor. 
3. Reglementarea conditiilor de contractare a prestatorilor de servlcll 

medicale are ca scop asigurarea accesului echitabil la asistenta medicala de toate 
nivelurile, eu respectarea continuitatii ~i oportunitatii de acordare a acesteia, In 
volumul stabilit de Programul unic pentru toate persoanele aflate pe teritoriul 
Republicii Moldova In conditiile legii. 

4. Criteriile de contractare sunt obligatorii In procesul de eontractare a 
prestatorilor de servicii medieale In sistemul asigurarii obligatorii de asistenta 
medicala. 

II. Principiile de baza a contractarii serviciilor medicate 

5. Contractarea prestatorilor de servicii medicale se face cu respectarea 
urmatoarelor principii generale: 

1) alinierea principiilor de contractare la prevederile politicilor nationale In 
domeniul sanatatii; 



2) realizarea echWitii pentru populatia tarii In procesul de repartitie a 
surselor fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente, conform 
necesitatilor populatiei; 

3) garantarea accesibilitatii persoanelor la serviciile medicale incluse in 
Programul unic, inclusiv prin reducerea rindurilor de a~teptare; 

4) asigurarea eficientei ~i transparentei in utilizarea mijloacelor financiare 
publice, bazate pe necesitatile populatiei in servicii medicale, raportate la 
capacitatile sistemului de sanatate, in limita mijloacelor fondurilor asigurani 
obligatorii de asisten¢ medicala aprobate pentru anu12017; 

5) cre~terea continua a calitatii serviciilor medicale. 
6. Criteriile de contractare stabilesc conditiile contractarii prestatorilor 

eligibili In sistemul asigurarii obligatorii de asisten¢ medicala in functie de 
parametrii financiari stabiliti, politicile din domeniul sanatatii ~i prioritatile de 
sanatate stabilite. 

7. Conditiile generale de eligibilitate a prestatorilor de servicii medicale 
sunt: 

1) Institutie medicala acreditata, iar pentru prestatorii privati ~i licentiata; 
2) Disponibilitatea resurselor umane angajate la locul de baza in institutie 

pentru profilul/serviciul solicitat pentru contractare, specificat in oferta institutiei 
medicale prezentata la contractare; 

3) Lipsa conditionarii platilor suplimentare in cadrul asigurarii obligatorii de 
asistenta medicala pentru anul 2016; 

4) Experienta de prestator de servicii medicale, licentiat ~ilsau acreditat, cu 
durata de cel putin 3 ani. 

8. Conditiile speciale de contractare a prestatorilor de servicii medicale sunt: 
1) Institutiile medico-sanitare care activeaza in baza principiului de deservire 

teritoriala a populatiei ~i dispun de capacitatile necesare pentru prestarea serviciilor 
de inalta performanta, vor asigura prestarea acestor servicii pentru populatia 
inregistrata conform bazei de date a Companiei Nationale de Asigurari in Medicina 
in cadrul aceleia~i institutii, reie~ind din capacitatea institutiei ~i limitele stabilite in 
Contractul de prestare a serviciilor medicale cu Compania Nationala de Asiguran 
in Medicina; 

2) Prestarea serviciilor care nu sunt prestate de alte institutii medicale, care 
sunt incluse in serviciile acoperite in cadrul Asigurarilor Obligatorii de Asistenta 
Medicala conform necesitatilor populatiei in servicii medicale, raportate la 
capacitati1e sistemului de sanatate in limita mijloacelor fondurilor asigurarii 
obligatorii de asisten¢ medicaIa aprobate pe anul respectiv, stabilite de Ministerul 
Sanatatii ~i Compania Nationala de Asigurari in Medicina; 

3) Lipsa altor prestatori de servicii de acest tip in unitatea teritoriala 
administrativa pentru serviciile solicitate a fi contractate. 

9. Institutia medico-sanitara va intruni toate conditiile generale de 
eligibilitate a prestatorilor de servicii medicale. Prioritate in procesul de contractare 
vor avea cei care vor intruni unul sau mai multe din conditiile speciale de 
contractare a prestatorilor de servicii medicale. 

10. Ministerul Sanatatii, in comun cu Compania Nationala de Asigurari in 
Medicina, stabile~te anual, inainte de inceperea procesului de contractare, reie~ind 



din prevederile politicilor nationale in domeniul sanatatii, necesitatile populatiei in 
servicii medicale, raportate la capacitatile sistemului de sanatate in limita 
mijloacelor fondurilor asigurarii obligatorii de asisten1a medicaIa aprobate pe anul 
respectiv. 

11. Pentru anul 2017 este prevazuta contractarea urmatoarelor tipuri de 
asisten1a medicala: 

1) asisten1a medicala urgenta prespitaliceasca; 
2) asisten1a medicala primara; 
3) asisten1a medicala specializata de ambulator; 
4) asisten1a medicala spitaliceasca; 
5) servicii medicale de inalta performanta; 
6) ingrijiri medicale comunitare ~i la domiciliu. 

III. Repartizarea mijloacelor fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta 
medicala pentru achitarea serviciilor medicale 

12. Administrarea fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala se 
efectueaza de Compania Na1ionala de Asigurari in Medicina in condi1iile legii, 
1inindu-se cont de necesitatea acordarii persoanelor asigurate a tipurilor de 
asisten1a medicala incluse in Programul unic, pre cum ~i acordarii asisten1ei 
medicale prevazute de legisla1ie persoanelor neasigurate. 

13. Mijloacele fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul 
de baza) se planifica a fi repartizate in procesul de contractare a tipurilor de 
asistenta medicala, dupa cum urmeaza: 

1) asisten1a medicala urgenta prespitaliceasca - 524381,5 mii lei; 
2) asisten1a medicala primara - 1 882 576,6 mii lei, inclusiv medicamente 

compensate -	 522 431,3 mii lei; 
3) asistenta medicala specializata de ambulator - 427 190,5 mii lei; 
4) asistenta medicala spitaliceasca - 3 027433,6 mii lei; 
5) servicii medicale de inaWi performanta - 184 108,7 mii lei; 
6) mgrjjiri medicale comunitare ~i la domiciliu - 9 220,6 mii lei. 
14. Plafoanele de cheltuieli indicate in pct.13 vor fi ajustate la contractare in 

functie de acumularile planificate ~i cele efectiv realizate in fondul de baza. 

IV. Particularitatile contractarii pe tipuri de asistenta medicala 

Asistenla medicala urgenta prespitaliceasca 

15. Reie~ind din prioritatile stabilite, politicile Ministerului Sanatatii in acest 
domeniu, unicul prestator de asistenta medicala urgenta prespitaliceasca este 
Centrul National de Asisten1a MedicaIa Urgenta Prespitaliceasca, care dispune de 
capacWiti suficiente pentru prestarea serviciilor respective pentru toata populatia 



republicii. 
16. Metoda de plata in asistenta medicaHi urgenta prespitaliceasca este plata 

"per capita". 
17. La planificarea volumului de finantare a serviciilor medicale va fi luat in 

calcul numarul de persoane identic celor inregistrate in institutiile medico-sanitare 
ce presteaza asistenta medicala primara, situate in teritoriul de deservire a 
institutiei de asistenta medicala urgenta prespitaliceasca, la 18 decembrie 2016. 

18. Tariful "per capita" stabilit in asistenta medicala urgenta 
prespitaliceasdi este de 156,14 lei. 

Suma anuaHi destinata contractarii dupa metoda "per capita" constituie 
524 316,6 mii lei. 

19. Suma de 80,2 mii lei este destinata pentru acoperirea cheltuielilor legate 
de incadrarea medicilor rezidenti pentru acordarea asistentei medicale populatiei. 

Asistenla medicala primara 

20. Institutiile medico-sanitare ce presteaza asistenta medicala primara in 
cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenta medicaIa vor fi contractate 
de catre Compania Nationalade Asigurari in Medicina, numai in cazul dnd acestea 
dispun de teritoriu sau localitate/localitati de deservire, prevazute in Nomenclatorul 
institutiilor medico-sanitare publice, precum ~i in Nomenclatorul prestatorilor 
privati de servicii de sanatate, aprobate de Ministerul Sanatatii, fiind respectate 
principiile liberei alegeri a medicului de familie, precum ~i de acordare a asistentei 
medicale primare persoanelor inregistrate in lista, conform actelor normative in 
vlgoare. 

21. Filialele institutiilor medico-sanitare ce presteaza asistenta medicala 
primara in cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenta medicala vor avea 
cod propriu (eu includerea acestora in nomenclator). 

22. Metodele de plata in asistenta medicala primara sunt: 

1) plata ••per capita" ajustata la risc de varsta; 

2) bonificatie pentru indicatori de performanta; 

3) plata pe "buget global" pentru Centrele de Sanatate Prietenoase Tinerilor, 


Centrele Comunitare de Sanatate MintaIa. 
23. Suma contraetuala la nivel de institutie medico-sanitara destinata pentru 

asistenta medicala primara se formeaza din: 
- suma per capita ajustata la risc de varsta; 
- suma estimativa pentru indeplinirea indicatorilor de performanla; 
~i dupa caz: 
- suma pentru aetivitatile specifice centrelor de sanatate de nivel raional ~i 

Asociatiilor Medicale Teritoriale; 
- "bugetul global" pentru Centrele de Sanatate Prietenoase Tinerilor, 

Centrele Comunitare de Sanatate MintaHi; 
- suma pentru acoperirea prevederilor pct. 22 din Hotanrea Guvemului 

nr.837 din 06.07.2016. 



24. Institutiile medico-sanitare asigura prescrierea medicamentelor 
compensate populatiei intregului raion in limite sumelor de referinta stabilite. 

in scopul imbunatatirii accesului populatiei la medicamente compensate nu 
se apliea plafonarea strieta a volumului de eheltuieli pentru preserierea 
medicamentelor compensate per fiecare institutie medieo-sanitara. 
Astfel, se introduc sumele de referinta per fiecare unitate administrativ-teritoriala 
(raion), care pot fi revizuite pe parcursului anului de gestiune, avind in 
vedere dinamica ~i structura prescrierii medicamentelor compensate. 

25. La planificarea volumului de finantare a serviciilor medicale va fi Iuat in 
cal cui numarul total de persoane (asigurate ~i neasigurate) inregistrate in "Registrul 
persoanelor luate la evidenta in institutiile medieo-sanitare ee presteaza asistenta 
medicaIa primara in cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenta 
medicala" la data de 18 decembrie 2016. 

Pe pareursul anului, numarul persoanelor (asigurate §i neasigurate) 
inregistrate in "Registrul persoanelor luate la evidenta in institutiile medico
sanitare ce presteaza asistenta medicala primara in cadrul sistemului de asigurare 
obligatorie de asistenta medieala" va fi actualizat trimestrial, la situatia ultimei zile 
a trimestrului, pentru a fi efectuata plata conform pet. 72 alin.2). 

26. Categoriile de varsta utilizate in cadrul ajustarii sumelor per capita sunt: 
1) de la 0 - pina la 4 ani liluni 29 zile 
2) de la 5 - pina la 49 ani Iliuni 29 zile 
3) de la 50 ani ~i peste. 

27. Tariful "per capita" constituie: 

Categoria de varsta Tarif 
de la O-pina la 4 ani 11 luni 29 zile 457,56 lei 
de la 5-pina la 49 ani 11 luni 29 zile 269,16 lei 
de la 50 ani ~i peste 403,72 lei 

Suma destinata contractarii dupa metoda "per capita" constituie 1 082 598,4 
mii lei. 

28. Bonifieatia pentru performanta prevede indeplinirea urmatorilor 
indieatori: 

I. Prevenirea, depistarea precoce ~i supravegherea maladiilor 
cardiovasculare 

1. Evaluarea riscului cardiovascular cu instrumentul SCORE 
Indicatorul 1. Rata persoanelor eu varsta cuprinsa intre 40 ~i 65 ani, lara 

complicatii cardiovasculare (infarct miocardic, AVC), la care s-a efectuat indicele 
SCORE. 

Tinta anuaHi constituie 70% din 115 din numarul persoanelor eu varsta 
cuprinsa intre 40-65 ani din lism, lara eomplicatii cardiovaseulare (infarct 
miocardic, AVe). Valoarea realizarii indicatorului constituie 32 puncte pentru tinta 
anuaIa. 
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Subtinta anuala constituie 55% din 1/5 din numarul persoanelor cu varsta 
cuprinsa intre 40-65 ani din lista, rara complicatii cardiovasculare (infarct 
miocardic, A VC). Valoarea realizarii indicatorului constituie 24 puncte pentru 
subtinta anuala. 

Tinta trimestriala constituie 17,5% din 1/5 din numarul persoanelor cu 
V3rsta cuprinsa intre 40-65 ani din lista de capitatie, rara complicatii 
cardiovasculare (infarct miocardic, AVC). Valoarea realizarii indicatorului 
constituie 8 puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 13,75% din 1/5 din numarul persoanelor cu 
varsta cuprinsa intre 40-65 ani din lista de capitatie, lara complicatii 
cardiovasculare (infarct miocardic, A VC). Valoarea realizani indicatorului 
constituie 6 puncte pentru subtinta trimestriala. 

Neindeplinirea subfintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor In 
care subtinta a fost realizata. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine plata subtintei anuale realizate, 
sau plata doar a trimestrelor in care subtintaltinta a fost realizata. 

2. Eduea(ia persoanefor fa rise de boala eardiovaseufara ~i a eefor eu 
Hipertensiune Arteriala (HTA) 

Indicatorul 2. Rata pacientilor la risc identificat conform indicelui SCORE 
~i a pacientilor cu HTA, instruiti prin programul " ~coala pacientului 
cardiovascular" 

Iinta anuala constituie 50% din numarul pacientilor cu risc identificat 
conform indicelui SCORE ~i a pacientilor cu HTA din lista de capitatie. Valoarea 
realizarii indicatorului constituie 28 puncte pentru tinta anuala. 

Subtinta anuala constituie 35% din numarul pacientilor cu risc identificat 
conform indicelui SCORE ~i a pacientilor cu HTA din lista de capitatie. Valoarea 
realizarii indicatorului constituie 20 puncte pentru subtinta anuaHi. 

Tinta trimestriala constituie 12,5% din numarul pacientilor cu risc 
identificat conform indicelui SCORE ~i a pacientilor cu HTA din lista de capitatie. 
Valoarea realizarii indicatorului constituie 7 puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 8,75% din numarul pacientilor cu rise 
identificat conform indicelui SCORE ~i a pacientilor cu HTA din lista de capitatie. 
Valoarea realizarii indicatorului constituie 5 puncte pentru subtinta trimestriala. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizam. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei fie plata doar 
a trimestrelor in care subtintaltinta a fost realizata. 

3. Tratamentul persoanelor eu hipertensiune arterialli (HTA) 
Indicatorul 3. Rata pacientilor cu HTA aflati in evidenta ~i care primesc 

tratament antihipertensiv In conformitate cu protocolul clinic national. 
Tinta anuala constituie 45% din numarul total de pacienti cu HTA din lista 

de capitatie primesc tratament conform protocolului pe parcursul anului. Valoarea 
realizarii indicatorului constituie 108 puncte pentru tinta anuala. 

U~t#U 6 



Subtinta anuala constituie 30% din numarul total de pacienli cu HTA din 
lista de capitalie primesc tratament conform protocolului pe parcursul anului. 
Valoarea realizarii indicatorului constituie 70 puncte pentru subtinta anuala. 

Tinta trimestrialii constituie 11,5% din numarul total de pacienli cu HTA 
din lista de capitalie primesc tratament conform protocolului pe parcursul anului. 
Valoarea realiziirii indicatorului constituie 27 puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestrialii constituie 7,5% din numarul total de pacienti cu HTA 
din lista de capitatie primesc tratament conform protocolului pe parcursul anului. 
Valoarea realizarii indicatorului constituie 18 puncte pentru subtinta trimestriala. 
Neindeplinirea subtintei trimestriale constituie 0 puncte. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei plata fie plata 
doar a trimestrelor in care subtinta/tinta a fost realizata. 

4. Scaderea riscului de accident vascular cerebral 
Indicatorul 4. Rata pacientilor cu fibrilalie atriaH'i la rIse de Ave 

anticoagulati conform instrumentului de screening. 
Tinta anuaHi constituie 30% din pacientii cu fibrilatie atriala la rise de AVe 

din lista de capitatie sunt tratati cu medicatie anticoagulanta conform protocolului 
pe parcursul anului. Valoarea realizarii indicatorului constituie 8 puncte pentru 
tinta anuala. , 

Subtinta anualii constituie 20% din pacientii cu fibrilatie atriala la rise de 
Ave din lista de capitatie sunt trata!i cu medica!ie anticoagulanta conform 
protocolului pe parcursul anului. Valoarea realizarii indicatorului constituie 4 
puncte pentru subtinta anuala. 

Tinta trimestriala constituie 7,5% din pacientii cu fibrilatie atriala la rise de 
Ave din !ista de capitatie sunt tratati cu medicatie anticoagulanta conform 
protocolului pe parcursul anului. Valoarea realizarii indicatorului constituie 2 
puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 5% din paeientii eu fibrilatie atriaH'i la rise 
de Ave din lista de capitatie sunt tratati eu medieatie anticoagulanta conform 
protocolului pe pareursul anului. Valoarea realizarii indicatorului constituie 1 
punct pentru subtinta trimestriala. Nelndeplinirea subtintei trimestriale constituie 0 
puncte. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata. , 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei plata fie plata 
doar a trimestrelor in care subtinta/tinta a fost realizata. 

5. Controlul tensiunii arteriale la pacientul hipertensiv 
Indicatorul 5. Rata pacientilor cu HTA aflati in evidenla ~i tratament 

antihipertensiv care au valori ale T A menlinute < 140/90 mm Hg. 
Tinta anualii constituie 40% din paeienlii cu HTA aflati in evidenla ~i eu 

tratament antihipertensiv din lista de eapitatie au valori ale T A sub 140/90 pe 
pareursul anului. Valoarea realizarii indieatorului eonstituie 144 punete pentru tinta 



anuaHi. 
Subtinta anuaHi eonstituie 25% din paeientii eu HTA aflati in evidenta ~i eu 

tratament antihipertensiv din lista de eapitatie au valori ale T A sub 140/90 pe 
parcursul anului. Valoarea realizarii indicatorului constituie 88 puncte pentru 
subtinta anuala . . 

Tinta trimestriala constituie 40% din pacientii cu HT A aflati in eviden~ ~i 
cu tratament antihipertensiv din lista de capitatie au valori ale T A sub 140/90 pe 
parcursul trimestrului. Valoarea realizarii indicatorului constituie 36 puncte pentru 
tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 25% din pacientii cu HTA aflati in evidenta 
~i cu tratament antihipertensiv din lista de capitatie au valori ale T A sub 140/90 pe 
parcursul trimestrului. Valoarea realizarii indicatorului constituie 22 puncte pentru 
subtinta trimestriaHl. Neindeplinirea subtintei trimestriale constituie 0 puncte. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata . . 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei plata fie plata 
doar a trimestrelor in care subtintaltinta a fost realizata. 

6. Redueerea morbiditilfii ~i mortalitii(ii evitabile prin eompliea(iile bolilor 
eardiovaseular/ 

Indieatorul 6. Rata evitarii complieatiilor eardiovaseulare (IMA (infarct 
miocardic acut)lAVe (accident vascular cerebral) la persoane identificate cu rise 
inalt ~i foarte inalt conform indieelui SCORE ~i pacienti eu eIe (eardiopatie 
ischemiea cronica), HTA, FIA (fibrilatie atriala). 

Modalitate de ealeul a tintei anuale 
:E [Rata lMA+AVe (boli si decese) la persoane varsta 40175 la 1000 loe * % 

din total populatie eu varsta intre 40-75 din anul anterior] 1 [Rata lMA+AVe (boli 
si decese) 401751a 1000 loe * % din total pop eu varsta intre 40-75 din anul curent] 

I. Numarul de puncte acordate se stabile~te la finele anului. 
II. Prevenirea, depistarea preeoee ~i supravegberea Diabetului Zabarat 

1. Rata adulJilor la care s-a evaluat riseul de Diabet Zaharat tip 2 (DZ) eu 
instrumentul standardizat de ealeul al riseului 

Indieatorul 1. Rata persoanelor depistate activ eu diabet zaharat tip II prin 
folosirea unui instrument standardizat de cal cuI al riseului 

Tinta anuala eonstituie 70% din 115 din numarul persoanelor cu varsta >40 
ani din lista de capitatie, evaluate pentru riscul de DZ. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 72 puncte pentru !inta anuala. 

Subtinta anuala constituie 55% din 115 din numarul persoanelor cu varsta 
>40 ani din lista de eapitatie, evaluate pentru riseul de DZ. Valoarea realizarii 
indieatorului constituie 56 puncte pentru subtinta anuala. 

Tinta trimestriala eonstituie 17,5% din 115 din numarul persoanelor eu 
varsta 2:40 ani din lista de capitatie, evaluate pentru riscul de DZ. Valoarea 
realizarii indicatorului eonstituie 18 puncte pentru tinta trimestriaHi. 

Subtinta trimestriala eonstituie 13,75% din 115din numarul persoanelor eu 



varsta >40 ani din lista de capitatie, evaluate pentru riscul de DZ. Valoarea 
realizarli indicatorului constituie 14 puncte pentru subtinta trimestriaHi. 
Neindeplinirea subtintei trimestriale constituie 0 puncte. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei fie plata doar a 
trimestrelor in care subtinta/tinta a fost realizata. 

2. Edueatia persoanelor eu Diabet Zaharat ~i la rise Inalt de Diabet 
Zaharat (DZ) 

Indicatorul 2. Rata pacientilor cu DZ ~i a persoanelor la rise inalt (>15) de 
a dezvolta DZ tip 2 instruite prin programul ~coala pacientului diabetic ~i a 
persoanei la rise de diabet. 

Tinta anuala constituie 50% din persoanele la rise identificate anual + 
numar pacienti cu DZ + pacienti la rise inalt de a dezvolta DZ tip 2 din lista de 
capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 12 puncte pentru tinta anuala. 

Subtinta anuala constituie 40% din persoanele la rise identificate anual + 
numar pacienti cu DZ + pacienti la rise inalt de a dezvolta DZ tip 2 din lista de 
capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 8 puncte pentru subtinta 
anuala. 

Tinta trimestriala constituie 12,5% din persoanele la rise identificate anual 
+ numar pacienti cu DZ + pacienti la rise inalt de a dezvolta DZ tip 2 din lista de 
capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 3 puncte pentru tinta 
trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 10% din persoanele la rise identificate 
anual + numar pacienti cu DZ + pacienti la rise inalt de a dezvolta DZ tip 2 din 
lista de capitatie. Valoarea realizarli indicatorului constituie 2 puncte pentru 
subtinta trimestriala. Neindeplinirea subtintei trimestriale constituie 0 puncte. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata. , 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei plata fie plata 
doar a trimestrelor in care subtintaltinta a fost realizata. 

3. Supravegherea pacientului eu DZ 
Indicatorul 3. Rata pacientilor cu DZ aflati in evidenta care au valori ale 

HbA1C mentinute < 6-7%. 
Tinta anuala constituie 40% din pacienti cu DZ din lista de capitatie cu 

valori ale hemoglobinei glicozilate mentinute intre 6 ~i 7%. Valoarea realiza.rii 
indicatorului constituie 20 puncte pentru tinta anuala. 

Subtinta anuala constituie 25% din pacienti cu DZ din lista de capitatie cu 
valori ale hemoglobinei glicozilate mentinute intre 6 ~i 7%. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 15 puncte pentru subtinta anuala. 

Iinta semestriaHi eonstituie 40% din pacienti eu DZ din lista de capitatie cu 
valori ale hemoglobinei glicozilate mentinute intre 6 ~i 7%. Valoarea realizarii 
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indicatorului constituie 5 puncte pentru tinta semestriaHL 
Subtinta semestriala constituie 25% din pacienti cu DZ din lista de capitatie 

eu valori ale hemoglobinei glieozilate mentinute intre 6 ~i 7%. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 3 puncte pentru subtinta semestriala. Neindeplinirea 
subtintei semestriale eonstituie 0 punete. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a semestrului in 
care subtinta a fost realizata. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei fie plata doar a 
semestrelor in care subtintaltinta a fost realizata. 

4. Reducerea morbiditalii evitabile prin complicaliile diabetului zaharar 
Indicatorul 4. Rata evitarii complieatiilor specifice la pacientii eu DZ. 
Modalitate de calcul a tintei anuale 
L [Rata complicatii DZ (amputatii) adulti la 1000 loe * % din total pop adulta 

din anul anterior] 1 [Rata eomplieatii DZ(amputatii) adulti la 1000 loc * % din 
total pop adulta din anuI eurent] 

1. Numarul de puncte acordate se stabile~te la finele anului. 

III. CANCERUL 
1. Depistarea precoce a cancerului mamar 
Indicatorul 1. Rata femeilor cu varsta euprinsa intre 50-69 ani care au 

efectuat 0 mamografie la interval de 2 ani. 
Tinta anuala constituie 50% din 112 din femeile cu varste euprinse intre 50

69 ani din lista de capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 28 puncte 
pentru tinta anuala. 

Subtinta anuala constituie 40% din 112 din femeile cu varste cuprinse intre 
50-69 ani din lista de capitatie. Valoarea realizarii indieatorului constituie 20 
puncte pentru subtinta anuala. 

Tinta trimestriala constituie 12,5% din 112 din femeile cu virste cuprinse 
intre 50-69 ani din lista de capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 7 
puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 10% din 1/2 din femeile cu varste euprinse 
intre 50-69 ani din lista de capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 5 
puncte pentru subtinta trimestriaHi. Neindeplinirea subtintei trimestriale constituie 
opuncte. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei fie plata doar a 
trimestrelor in care subtinta/tinta a fost realizata. 

2. Depistarea precoce a cancerului de col uterin 
Indicatorul 2. Rata femeilor cu varsta cuprinsa intre 25-61 am care au 

efectuat un test Babe~-Papanicolau la interval de 3 ani. 
Tinta anuaHi constituie 60% din 113 din populatia eligibila, femei eu varsta 

cuprinsa intre 25-61 anI care au efectuat un test Babe~-Papanicolau. Valoarea 



realizarii indieatorului eonstituie 68 punete pentru tinta anuaUi. 
Subtinta anuaUi eonstituie 45% din 113 din populatia eligibila, femei eu 

varsta euprinsa 'intre 25-61 ani care au efeetuat un test Babe~-Papanieolau. 
Valoarea realizarii indieatorului eonstituie 52 punete pentru subtinta anuala. 

Tinta trimestriala eonstituie 15% din 113 din populatia eligibila, femei eu 
varsta euprinsa 'intre 25-61 ani care au efeetuat un test Babe~-Papanieolau. 
Valoarea realizarii indieatorului eonstituie 17 puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala eonstituie 11,25% din 113 din populatia eligibila, femei 
eu varsta euprinsa 'intre 25-61 ani care au efectuat un test Babe~-Papanieolau. 
Valoarea realizarii indieatorului constituie 13 puncte pentru subtinta trimestriala. 
Neindeplinirea subtintei trimestriale eonstituie 0 puncte. 

Ne'indeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizam. 

3. Depistarea precoce a cancerului de colon 
Indicatorul 3. Rata adultilor In varsta de 40-75 de ani la care s-a aplieat 

instrumentul pentru evaluarea riscului si la care s-a efectuat un test de evidentiere a 
hemoragiilor oeulte 'in fecale 0 data la 2 ani. 

Tinta anuala eonstituie 50% din Y2 din populatia la rise (numarul adu1tilor eu 
varste euprinse intre 40-75 ani din lista de capitatie). Valoarea realizarii 
indicatorului eonstituie 12 puncte pentru tinta anuala. 

Subtinta anuala constituie 40% din Y2 din populatia la rise (numarul adultilor 
cu varste euprinse intre 40-75 ani din lista de capitatie). Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 8 puncte pentru subtinta anuala. 

Tinta trimestriala constituie 12,5% din Y2 din populatia la rise (numarul 
adu1tilor cu varste cuprinse intre 40-75 ani din lista de capitatie). Valoarea 
realizarii indieatorului constituie 2 puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 10% din Y2 din populatia la rise (numarul 
adultilor cu varste cuprinse intre 40-75 ani din lista de capitatie). Valoarea 
realizarii indicatorului constituie 3 punete pentru subtinta trimestriala. 
Neindeplinirea subtintei trimestriale constituie 0 puncte. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei fie plata doar a 
trimestrelor 'in care subtinta/tinta a fost realizata. 

IV. TUBERCULOZA (TBC) 
1. Depistarea activa a popuialiei aflatii fa rise de a face TBC 
Indicatorull. Rata persoanelor din grupul de rise care au fost investigate la 

TB. 
Tinta anuala constituie 85% din numarul persoanelor din grupul de rise 

pentru TBC definit conform protocolului. Valoarea realizarii indicatorului 
constituie 60 puncte pentru tinta anuala. 

Subtinta anuala constituie 70% din numarul persoanelor din grupul de rise 
pentru TBC defmit conform protocolului. Valoarea realizilrii indicatorului 
constituie 48 puncte pentru subtinta anuala. 



Tinta trimestriaHi constituie 21,25% din numarul persoanelor din grupul de 
rise pentru TBC definit confonn protocolului. Valoarea realizarii indicatorului 
constituie 15 puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 17.5% din numarul persoanelor din grupul 
de risc pentru TBC definit confonn protocolului. Valoarea realizarii indicatorului 
constituie 12 puncte pentru subtinta trimestriala. Nelndeplinirea subtintei 
trimestriale constituie 0 puncte. 

Ne'indeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor 'in 
care subtinta a fost realizata. 

Ne'indeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei fie plata doar 
a trimestrelor 'in care subtintaitinta a fost realizata. 

2. Evaluare jinalizare tratament (DOTS) 
Indicatorul 2. Rata persoanelor care au finalizat tratamentul confonn 

standardelor DOTS. 
Iinta anuala se calculeaza confonn formulei (% cazuri TBC * 85%) + (0/0 

cazuri MDR-TBC * 50%) din numar pacienti cu TBC care au finalizat tratamentul 
(DOTS) confonn protocoalelor 'in vigoare. Valoarea realizarii indicatorului 
constituie 108 puncte pentru tinta anuala. 

Subtinta anuala se calculeaza confonn fonnulei (% cazuri TBC * 85%) + 
(% cazuri MDR-TBC * 50%) din numar pacienti cu TBC care au finalizat 
tratamentul (DOTS) confonn protocoalelor in vigoare. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 108 puncte pentru subtinta anuala. 

Tinta trimestriala se calculeaza conform fonnulei (% cazuri TBC * 
21.25%) + (% cazuri MDR-TBC * 12.5%) din numar pacienti cu TBC care au 
finalizat tratamentul (DOTS) confonn protocoalelor in vigoare. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 27 puncte pentru tinta trimestriaIa. 

Subtinta trimestriaHi se calculeaza confonn fonnulei (% cazuri TBC * 
21.25%) + (% cazuri MDR-TBC * 12.5%) din numar pacienti cu TBC care au 
finalizat tratamentul (DOTS) confonn protocoalelor in vigoare. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 27 puncte pentru subtinta trimestriala. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata . . 

Ne'indeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei plata fie plata 
doar a trimestrelor in care subtintaitinta a fost realizata. 

Neindeplinirea subtintei semestriale = 0 puncte. 

v. Gravide ~i sanatatea reproducerii (contraceptia) 
1. Rata gravidelor care au efectuat toate viziteltl de monitorizare in 

termenele stabilite 
Indicatorull. Rata gravidelor din totalul gravidelor care au fost monitorizate 

confonn protocolului. 
Tinta anuala constituie 85% din numarul gravidelor luate la evidenta din 

lista de capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 76 puncte pentru tinta 
anuala. 



Subtinta aouaUi constituie 70% din numarul gravidelor luate la evidenta din 
lista de capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 64 puncte pentru 
subtinta anuala. 

Tiota trimestriala constituie 21,25% din numarul gravidelor luate la evidenta 
din lista de capitatie. Valoarea realizani indicatorului constituie 19 puncte pentru 
tinta trimestriala . . 

Subtinta trimestriala constituie 17,5% din numarul gravidelor luate la 
evidenta din lista de capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 16 puncte 
pentru subtinta trimestriala. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata . . 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei fie plata doar a 
trimestrelor in care subtintaltinta a fost realizata. 

2Vizitele cuprind aplicarea intregului standard de supravegherea a gravidei, de 
la luarea in evidenta, la urmanrea trimestriala, lunara, la investigatiile necesare etc. 

2. CTP reducerea sarcinilor nedorite prin contracepfie 
Iodicatorul 2. Rata femeilor la risc cu varsta pina la 35 ani care primesc 

servicii contraceptive conform protocolului. 
Tinta anuala constituie 25% din femeile la risc in varsta pina la 35 de ani din 

lista de capitatie primesc diverse produse de contracePtie. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 76 puncte pentru tinta anuala. 

Subtinta anuala constituie 20% din femeile la risc in varsta pina la 35 de ani 
din lista de capitatie primesc diverse produse de contraceptie. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 60 puncte pentru subtinta anuala. 

Tinta trimestriala constituie 6,25% din femeile la risc in varsta pina la 35 de 
ani din lista de capitatie primesc diverse produse de contraceptie. Valoarea 
realiziirii indicatorului constituie 19 puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 5% din femeile la risc in varsta pina la 35 
de ani din lista de capitatie primesc diverse produse de contraceptie. Valoarea 
realizarii indicatorului constituie 15 puncte pentru subtinta trimestriaHi. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupii sine fie plata subtintei plata fie plata 
doar a trimestrelor in care subtintaltinta a fost realizata. 

VI. Copiii 
1. Supravegherea copilului 0 -1 an 
Indicator 1. Rata copiilor 0-1 ani din totalul copiilor 0 1 ani care au 

efectuat toate vizitele de monitorizare in termenele stabilite de protocoalele clinice 
nationale 

Tiota aouala constituie 85% din copii 0-1 an luati la evidenta din lista de 
capitatie monitorizati conform protocolului. Valoarea realizarii indicatorului 
constituie 88 puncte pentru tinta anuala. 

Subtinta annala constituie 70% din copii 0-1 an luati la evidenta din lista de 
capitatie monitorizati conform protocolului. Valoarea realiziirii indicatorului 
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constituie 72 puncte pentru subtinta anuaIa. 
Tinta trimestriaHi constituie 21,25% din copii 0-1 an luati la evidenta din 

lista de capitatie monitorizati conform protocolului. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 22 puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 17,5% din copii 0-1 an luati la evidenta din 
lista de capitatie monitorizati conform protocolului. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 18 puncte pentru subtinta trimestriala. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor In 
care subtinta a fost realizata. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei plata fie plata 
doar a trimestrelor In care subtinta/tinta a fost realizam. 

2. Eficacitatea preven/iei prin vaccinare a copiilor sub 1 an 
Indicatorul 2. Rata copiilor care au Implinit 1 an ~i care au efectuat schema 

de vaccinare completa. 
Tinta anuala constituie 95% din copiii de 1 an aflati la evidenta din lista de 

capitatie sunt vaccinati, conform protocolului. Valoarea realizarii indicatorului 
constituie 56 puncte pentru tinta anuala. 

Subtinta anuaHi trimestriala 90% din copiii de 1 an aflati la evidenta din lista 
de capitatie sunt vaccinati, conform protocolului. Valoarea realizarii indicatorului 
constituie 52 puncte pentru subtinta anuala. 

Tinta trimestriala constituie 23,75% din copiii de 1 an aflati la evidenta din 
lista de capitatie sunt vaccinati, conform protocolului. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 14 puncte pentru tinta trimestriala. 

Subtinta trimestriala constituie 22,5% din copiii de 1 an aflati la evidenta 
din lista de capitatie sunt vaccinati, conform protocolului. Valoarea realizarii 
indicatorului constituie 13 puncte pentru subtinta trimestriala. 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei plata fie plata 
doar a trimestrelor in care sUbtinta/tinta a fost realizata. 

Neindeplinirea subtintei semestriale = 0 puncte. 

3. Screeningul pentru autism la copi/ul18-24 luni 
Indicatorul 3. Rata copiilor 18-24 luni la care s-a efectuat screening-ul 

complet al autismului conform standardelor clinice nationale. 
Tinta anuala constituie 50% din total copii in varsta de 18-24 luni luati la 

evidenta din lista de capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 4 puncte 
pentru tinta anuala. 

Subtinta anuala constituie 40% din total copii In varsta de 18-24 luni luati la 
evidenta din lista de capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 4 puncte 
pentru subtinta anuala. 

Tinta trimestriala constituie 12,5% din total copii in varsta de 18-24 luni 
1uati la eviden¢ din lista de capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 1 
puncte pentru tinta trimestriala. 



Subtinta trimestriaHi constituie 10% din total copii in varsta de 18-24 luni 
luati la evidenta din lista de capitatie. Valoarea realizarii indicatorului constituie 1 
punct pentru subtinta trimestriala. ' 

Neindeplinirea subtintei anuale atrage dupa sine plata doar a trimestrelor in 
care subtinta a fost realizata. 

Neindeplinirea tintei anuale atrage dupa sine fie plata subtintei plata fie plata 
doar a trimestrelor 1n care subtintaltinta a fost realizata. 

Neindeplinirea subtintei semestriale =0 puncte. 
Nota. Evaluarea ~i plata indicatorilor se va efectua in conformitate cu 

prevederile actelor normative in vigoare. 

29. Suma pentru indeplinirea indicatorilor de performanta constituie 
190 484,0 mii lei. 

30. Raportarea catre CNAM a indeplinirii indicatorilor de performanta in 
asistenta medicala primara se efectueaza trimestrial, inclusiv 1n forma electronica. 

31. Criteriile de indeplinire ~i modul de evaluare a indicatorilor de 
performanta se efectueaza in modul stabilit de Ministerul Sanatatii ~i Compania 
Nationala de Asigurari in Medicina. 

32. Activitatile specifice Centrelor de Sanatate de nivel raional ~1 

Asociatiilor Medicale Teritoriale, dupa caz, sunt: 
1) generalizarea datelor statistice la nivel teritorial; 
2) deservirea de catre pediatru a copiilor din intreg teritoriul administrativ; 
3) coordonarea activitatii din domeniul mamei ~i copilului la nivel de AMP 

din intreg teritoriul administrativ; 
4) deservirea ~i coordonarea activitatii din domeniul sanatatii reproducerii ~i 

planificarii familiei la nivel de AMP din intreg teritoriul administrativ; 
5) coordonarea examinarii profilactice ginecologice ~i screening-ului de col 

uterin la nivel de AMP din mtreg teritoriul administrativ; 
6) asistenta cu medicamente compensate pentru intreg teritoriul 

administrativ; 
7) coordonarea §i controlul calitatii a serviciilor de laborator din intreg 

teritoriul administrativ; 
8) acordarea suportului consultativ-metodic privind organizarea asistentei 

medicale primare populatiei; 
9) coordonarea activitatii de promovare a sanatatii, generalizare informatie la 

nivel raion. 
33. Suma pentru activitalile specifice centrelor de sanatate de nivel raional ~i 

Asociatiilor Medicale Teritoriale se calculeaza dupa principiul per capita pentru 
populatia, inclusiv arondata a Centrelor de Sanatate autonome din teritoriul 
respectiv, tariful constituind 10 lei. Suma constituie 33 579,9 mii lei. 

34. Suma pentru Centrele de sanatate prietenoase tinerilor constituie 
21 200,1 mii lei. 

35. Suma pentru Centrele Comunitare de Sanatate Mintala constituie 
23 062,4 mii lei. 

36. Suma pentru IMSP, indicate la pct.22 din Hotarirea Guvemului or.837 
din 06.07.2016, constituie 2 787,5 mii lei. 



37. Prescrierea medicamentelor compensate se efectueaza de catre institutiile 
medico-sanitare 1n limitele sumei de referinta stabilite pentru fiecare unitate 
administrativ-teritoriala in fiecare an de gestiune 1n conformitate cu prevederile 
Hotiirarii Guvemului nr.1372 din 23.12.2005 "eu privire la modul de compensare 
a medicamentelor in conditiile asigurarii obligatorii de asistenta medical a" . 

Sumele de referinta sunt calculate pentru fiecare unitate administrativ
teritoriala. Prin urmare, prescrierea medicamentelor compensate se organizeaza 1n 
limitele stabilite pentru fiecare raion pentru asigurarea cu medicamente necesare a 
populatiei intregului raion. 

38. Metodologia de calcul a sumelor de referinta per fiecare unitate 
administrativ-teritoriala (raion) pentru prescrierea medicamentelor compensate in 
anu12017 este urmatoarea: 

a) reie~ind din analiza structurii ~i dinamicii cheltuielilor pentru 
medicamente compensate din anii 2015-2016 se determina cota cheltuielilor pentru 
preparate antidiabetice injectabile (insuline umane), preparate anticonvulsivante ~i 
psihotrope in volumul total de cheltuieli pentru medicamente compensate; 

b) procentul/cota calculata se aplica la fondul total planificat pentru 
medicamente compensate pentru anul 20 17 ~i se estimeaza volumul de cheltuieli 
(lei) pentru fiecare grupa de preparate sus-mentionate (antidiabetice injectabile 
(insuline umane), preparate anticonvulsivante ~i psihotrope); 

c) sumele de referinta pentru fiecare raion se calculeaza, reie~ind din 
numarul raportat de pacienti-beneficiari de medicamente compensate in raionul 
respectiv ~i suma medie calculata per fiecare beneficiar de medicamente 
compensate. 

Sumele de referinti! pentru prescrierea medicamentelor compensate 
psihotrope, anticonvulsivante, antidiabetice injectabile (insuline umane) se 
estimeaza, reie~ind din numarul de persoane asigurate ~i neasigurate diagnosticati 
cu boli psihice (dementi!, schizofrenie, tulburare afectiva bipolara), boala 
Parkinson, epilepsie, diabet zaharat tip Iltip II (insulino-dependenti/necesitanti), 
conform datelor prezentate de catre institutiile medico-sanitare, datelor oferite de 
ditre Centro! National de Management in Sanatate :ji informatiei extrase din 
sistemul informational "Medicamente compensate". 

d) cheltuielile pentru medicamente compensate necesare tratamentului 
episodic organizat in cadrul stationarului de zi/cabinete de proceduri/la domiciliu ~i 
medicamente pentru tratamentul de durata (exceptie boli psihice, epilepsie, diabet 
zaharat tip I/tip II pacienti insulinonecesitanti) sunt estimate In baza calculului 
"per capita", ~i anume: 

- din fondul total alocat pentru medicamente compensate in anul de gestiune 
se diminueaza suma calculata pentru finantarea preparatelor antidiabetice 
injectabile (insuline umane), preparate psihotrope, anticonvulsivante; 

- sumele de referinta pentru prescrierea medicamentelor sus-mentionate 
sunt determinate, reie~ind din numarul total de persoane asigurate inregistrate in 
,,Registrul persoanelor luate la eviden/a in institutiile medico-sanitare ce 
presteaza as istenIa medicala primara in cadrul sistemului de asigurare obligatorie 
de asisten{a medicalii" ~i suma medie calculata per fiecare persoana asigurata 
(beneficiar de medicamente compensate). 



In scopul precizarii sumelor de referinta per fiecare unitate administrativ
teritoriala (raionl AMT), calculul efectuat va fi analizat ~i ajustat in temeiul datelor 
despre dinamica prescrierii medicamentelor compensate de catre IMS in anul 2016 
(consumul pentru perioada 10 luni 2016). 

39. Sumele de referinta pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala (raion) 
in fiecare an de gestiune se stabilesc prin ordinul CNAM, in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvemului nr.1372 din 23.12.2005 "Cu privire la modul de 
compensare a medicamentelor in conditiile asigurarii obligatorii de asistenta 
medicala" . 

In cazul dnd pe parcursul anului de gestiune se preconizeaza sau se constata 
supraexecutarea sau neexecutarea sumei de referinta planificate pentru anumit 
raion, aceasta poate fi revazuta prin modificarea sumei aprobate in ordinul CNAM. 

40. Realizarea tratamentului medical (proceduri intramusculare, 
intravenoase) in sala de tratamente/stationar de zi, cabinete de proceduri ~i la 
domiciliu, la indicatia medicului de familie ~i/sau a medicului specialist de profil, 
se stabile~te in functie de Lista maladiilor ~i Lista medicamentelor, aprobate prin 
ordinul comun al Ministerului Sanatatii ~i Companiei Nationale de Asigurari in 
Medicina. 

41. Suma de 6 433,0 mii lei este destinata pentru acoperirea cheltuielilor 
legate de incadrarea medicilor rezidenti pentru acordarea asistentei medicale 
populatiei. 

AsistenJa medica/Ii specializatli de ambu/ator 

42. Asistenla medicala specializata de ambulator include: 

1) asistenta medicilor speciali~ti de profil; 

2) asistenta medicala stomatologica. 

43. Asistenta medicaIa stomatologica se imparte in: 
1) asistenta stomatologica prestata in institutiile medico-sanitare din mun. 

Chi§inau §i Intreprinderea Municipala Centrul Stomatologic Municipal Chi~inau; 
2) asistenta stomatologica prestata in institutiile medico-sanitare din mun. 

Balti, raionale, din UTA Gagauzia §i Intreprinderile Municipale Centre 
Stomatologice Raionale. 

44. Metodele de plata a asistentei medicale specializate de ambulator sunt: 

1) Pentru asistenta medicilor speciali§ti de profil: 

- "per capita "; 

- "per caz tratat"; 

- "per vizita "; 

- "buget global"; 


. . " - "per servzclU ; 
- "plata retrospectiva per serviciu in limitele bugetului contractat". 
2) Pentru asistenta medicala stomatologica prestata in institutiile medico

sanitare din mun. Chi§inau §i Intreprinderea MunicipaIa Centrul Stomatologic 
Municipal Chi~inau: 

- "per capz a 't " ; 

- " buget global ". 
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3) Pentru asistenta medicaHi stomatologidi prestata in institutiile medico
sanitare din mun.Balti, raionale, UTA Gagauzia ~i Intreprinderile Municipale 
Centre Stomatologice Raionale: 

- "per capita ". 
45. La estimarea volumului contractual de servicii medicale in cadrul 

asistentei medicale specializate de ambulator va fi luat in calcul numarul de 
persoane asigurate identic celor inregistrate in institutiile medico-sanitare ce 
presteaza asistenta medicaUi primara situate in teritoriul de deservire a institutiei de 
asistenta medicala specializata de ambulator la 18 decembrie 2016. 

46. Pentru prestatorii care ofera servicii specializate de ambulator dupa 
principiul teritorial, finantarea asistentei medicale acordate persoanelor asigurate 
de catre medicii speciali~ti de profil se stabile~te in baza tarifului "per capita", 
achitat in limita sumei de 279 330,3 mii lei in marime de: 

- 125,44 lei pentru institutiile medico-sanitare din mun. Chi~inau (suma 
alocata nu prevede acoperirea volumelor de asistenta medicala prestata de 
institutiile medico-sanitare finantate pe buget global); 

- 137,0 lei pentru institutiile medico-sanitare din mun. Balti; 

- 125,48 lei pentru institutiile medico-sanitare raionale ~i din UTA Gagauzia. 

47. Finantarea prestatorilor, care nu ofera servicii specializate de ambulator 

dupa principiul teritorial este efectuata prin urmatoarele metode: 
1 )plata prin "buget global" - pentru institutiile medico-sanitare republicane; 

Policlinica Asociatiei Curativ-Sanatoriale ~i de Recuperare a Cancelariei de Stat a 
Republicii Moldova; Dispensarul Dermatovenerologic Municipal Chi~inau; 

Serviciul Ambulator de Traumatologie ~i Ortopedie ~i Centrul National de 
Epileptologie din cadrul Institutului de Medicina Urgenta; laboratorul national de 
referinta a Institutului de ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"; laboratorul de 
referinta al Spitalului Clinic Municipal Balti; sectia consultativa a Spitalului Clinic 
Municipal nr.1; acoperirea cheltuielilor de tratament a persoanelor asigurate ~i 

neasigurate afectate de infectia HIV ISIDA ~i tuberculoza in conformitate cu 
prevederile legislatiei in vigoare; laboratorul de referinta a Spitalului Dermatologie 
~i Maladii Comunicabile; realizarea tratamentului medical oncologic 
(chimioterapie) in conditii de ambulator (ingrijiri de zi); Centrul republican 
colonoscopic; serviciile de reabilitare a persoanelor slab vazatoare; testele pentru 
aprecierea glicemiei la copii; servicii de interventie timpurie copiilor (de la na~tere 
pina la 3 ani) cu nevoi speciale/tulburari de dezvoltare ~i risc sporit. 

2) plata "per caz tratat" - pentru asistenta medicilor speciali~ti de profil 
prestata de centrele de reabilitare a bolnavilor de narcomanie; 

3) plata "per vizita" - pentru tratamentul de substitutie cu clorura de 
metadona pentru utilizatorii de droguri injectabili in cadrul Centrului de reabilitare 
a persoanelor asigurate ~i neasigurate care sufera de narcomanie, inclusiv cu 
probleme de sanatate mintala a Dispensarului Republican de Narcologie; 

4) plata "retrospectiva per serviciu" in limitele bugetului contractat pentru: 
acoperirea cheltuielilor pentru alimentatie ~i transport public de lalla domiciliu 
pentru tratamentulin conditii de ambulator a bolnavilor cu tuberculoza; exoproteze 
mamare necesare pentru reabilitarea pacientilor eu tumori maligne; proteze 
individuale ~i consumabile necesare pentru reabilitarea protetica a pacientilor cu 
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tumori maligne ale capului ~i gitului; 
5) plata "per serviciu" pentru tratamentul de reabilitare a copiilor cu 

dizabilitati neuro-locomotorii. 
Finantarea prestatorilor mentionali mai sus este stabilita in limita sumei de 

89 622,2 mE lei. 
48. Suma alocata pentru asistenta stomatologica constituie 56681,1 mii lei, 

inclusiv: 
1) finantarea prin "buget global" (pentru prestatorii care nu ofera servicii 

dupa principiul teritoria1). Suma constituie 13 622,9 mii lei. 
2) fmantarea "per capita" pentru asistenta stomatologica prestata in 

institulii1e medico-sanitare care ofera dupa principiul teritorial in limita sumei de 
42 975,4 mii lei in marime de: 

- 12,52 lei pentru institulii1e medico-sanitare din mun. Chi~inau ~i 

Intreprinderea Municipala Centrul Stomatologic Municipal Chi~inau (suma alocata 
nu prevede acoperirea volumelor de asistenta medicala prestata de instituliile 
medico-sanitare finanlate pe buget global); 

- 22,12 lei pentru institutiile medico-sanitare din mun.Balli, IMS raionale, 
din UTA Gagauzia ~i Intreprinderile Municipale Centre Stomatologice Raionale. 

3) suma de 82,8 mE lei alocata pentru IMSP, indicate la pct.22 din Hotanrea 
Guvemului nr.837 din 06.07.2016. 

49. Suma de 1 556,9 mii lei este destinata pentru acoperirea cheltuielilor 
legate de incadrarea medicilor rezidenti pentru acordarea asistenlei medicale 
populaliei. 

AsistenJa medicala spitaliceasca 

50. Contractarea prestatorilor de asistenta medicala spitaliceasca este bazata 
pe necesitatile populatiei in servicii medicale, raportate la capacitatile sistemului de 
sanatate, in limita mijloacelor fondurilor asigurarii obligatorii de asistenla medicala 
aprobate pe anu12017. 

51. In scopul asigudirii efectuarii plati10r In avans a prestatorilor de asistenta 
medicaIa spitaliceasca, contractarea acestora va fi efectuata in 2 etape: 

1) I etapa (decembrie 2016) - conform principiilor de contractare prev8.zute in 
anu12016; 

2) II etapa (ianuarie-februarie 2017) - negocierea conditiilor contractuale 
conform prevederilor Legii fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala 
pe anul2017 nr.285 din 16 decembrie 2016 ~i costurilor pentru anu12017, conform 
criteriilor de contractare prevazute in anul 2017. 

52. Metodele de plata pentru asistenla medicala spitaliceasca sunt: 
1) plata pe "caz tratat" in cadrul sistemului DRG (Case-Mix) - pentru 

cazurile tratate acute ~i in chirurgia de zi; 
2) plata pe "caz tratat" - pentru cazurile tratate cronice (geriatrie ~i 

reabilitare), transplantul de rinichi, ficat, comee ~i sclera; 
3) plata pe "zi-pat" pentru: 
- asistenta medicala pe profilul "jtiziatrie"; 
- ingrijirile medicale paliative prestate in condilii de spitallhospice. 



4) plata pe "buge! global" pentru: 
- volumul de asistenta spitaliceasca prestat pacientilor asigurati in sectia de 

intemare care ulterior nu au fost spitalizati; 
- serviciile prestate in departamentele de medicina urgenta, unitatile de 

primire urgenta specializata ~i unitatile primire urgenta din cadrul institutiilor 
medicale spitalice1}ti; 

- serviciile dializa; 
- asistenta medicala pe profilurile psihiatrie ~i narcologie, inclusiv prestate in 

cadrul spitalelor raionale, pre cum ~i pentru tratamentul prin constringere (dupa 
precizarea diagnosticului), narcologie ~i psihiatrie concomitent cu ftiziatrie; 

- serviciul "Aviasan"; 
- medicamente cu destinatie speciala. 
5) plata "retrospectiva per serviciu in limitele bugetului contractat" pentru: 
- cheltuielile de transport public de lalla domiciliu in vederea efectuarii 

dializei; 
- consumabile costisitoare in cadrul programelor speciale stabilite prin ordinul 

comun al Ministerului Sanatatii ~i Companiei Nationale de Asigurari in Medicina. 
53. Unitatea de masura a aetivitatii spitaliee~ti de seurta durata este Cazul 

Tratat. Cazurile tratate pot fi acute, cronice ~i cazuri de chirurgie de zi. Cazurile 
tratate acute urmeaza a fi prestate in cadrul programelor de activitate spitaliceasca 
prevazute de contract, stabilite prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii ~i 
Companiei Nationale de Asigurari in Medicina. 

Cazurile tratate cronice sunt eazurile prestate pe profilele: geriatrie, 
reabilitare ~i ingrijiri paliative. 

Cazurile tratate in chirurgia de zi sunt eazurile dnd pacientul este internat, 
operat ~i externat pina la 24 ore. 

o intemare se soldeaza cu extemarea unui eaz aeut ~i unui eaz cronic in 
cazurile stabilite prin Ordinul comun de Ministerul Siinatatii ~i Compania 
Nationala de Asigurari in Medicina. 

54. Sunt eligibile pentru contractare platourile de activitate spitaliceasca care 
intrunesc urmatoarele eerinte: 

1) pentru programul chirurgie: 
efectuarea anuala a cel putin 500 interventii ehirurgieale, indicate in 

campul "interventie chirurgicala principala" din aplicatia informationala de 
raportare a datelor DRG; 

- prezenta a cel putin un medic anesteziolog-reanimatolog angajat de baza in 
cadrul IMS; 

2) pentru programul obstetriea: 
- efectuarea anuala a cel putin 300 na~teri; 
- prezenta a eel putin un medic neonatolog ~l un medic anesteziolog

reanimatolog angajati de bazii in cadrul IMS; 
3) pentru programul de ingrijiri cronice: 
- prezenta sectiei ingrijiri cronice in organigrama aprobata de fondator; 
- amplasarea fizica separata delimitatii a sectiei ingrijiri eroniee; 
- angajareaJinstruirea medieului reabilitologlspecialist eu pregatire in 

geriatrie/ingrijiri paliative. 
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55. Pentru spitalele rambursate in functie de complexitate a cazurilor (DRG ~i 
CASE-MIX), ill contract, pe fiecare program de activitate spitaliceasdi se 
specifidi: 

- numarullimita de cazuri acute care pot fi prestate; 

- ICM estimativ (pus la baza calculului sumei contractuale); 

- tariful de baza; 

- suma contractuaHi. 

56. Pentru spitalele contractate pe ingrijiri cronice in contract se specifidi: 

- tariful per caz pentru activitate in geriatrie ~i reabilitare; 

- tariful per zi pentru activitate de illgrijiri paliative in conditii de 


spitallhospice; 
- suma totala pentru ingrijiri cronice. 
57. Procedeele de colectare, raportare a datelor la nivel de pacient ~i 

rambursare In functie de complexitatea cazurilor se stipuleaza in Regulamentul cu 
privire la modalitatea de codificare, raportare ~i validare a datelor la nivel de 
pacient in cadrul finantiirii spitalelor in baza de DRG (CASE-MIX), aprobat de MS 
~i CNAM. 

58. Contractarea asistenlei medicale spitalice~ti pe profilurile de lunga durata 
(psihiatrie, narc%gie, psihiatrie concomitent cu ftiziatrie) se realizeaza In cadrul 
institutiilor medico-sanitare publice, stabilite In actele normative in vigoare. 

59. Serviciile prestate in sectiile de intemare ale prestatorilor de servicii 
medicale spitalice~ti persoanelor asigurate, care ulterior nu au fost spitalizate (cu 
exceptia institutiilor medicale spitalice~ti unde functioneaza departamente de 
medicina urgenta, unitati de primire urgenta specializata ~i unitati primire urgenta 
IMSP Institutul de Medicina Urgentii, Spitalul Clinic Municipal de Copii 
"V.Ignatenco", Spitalul Clinic Municipal "Sfanta Treime", Spitalul Clinic 
Municipal Boli Contagioase Copii, Spitalul Clinic Municipal Balli, Institutul 
Mamei ~i Copilului, Spitalul Raional Cahul, Spitalul Raional Soroca, Spitalul 
Raional Orhei, Spitalul Raional HInce~ti, Spitalul Raional Cau~eni) se contracteaza 
separat. 

60. Suma destinate. serviciului dializa constituie 122319,4 mii lei. Contractul 
va specifica bugetul pentru prestarea serviciilor de hemodializa ~i numarul minim 
de ~edinte care urmeaza a fi prestat. Bugetul global cuprinde toate cheltuielile 
necesare prestarii serviciilor de dializa, inclusiv cheltuielile pentru materiale de 
consum, achizitionarea pieselor de schimb, eritropoetina, aHmentatia pacientului. 

61. Suma-limita pentru finantarea suplimentar costului cazului tratat a 
medicamentelor costisitoare constituie 27 511,7 mii lei. 

Compania NationaIa de Asigurari In Medicina, in limita surselor financiare 
disponibile, va Incheia contracte de acordare a asistentei medicale cu institutiile 
medico-sanitare pentru acest scop. 

62. Suplimentar platH pe "caz tratat" in cadrul sistemului DRG sunt acoperite 
cheltuielile pentru consumabile costisitoare in cadrul programelor speciale stabilite 
prin ordinul comun al Ministerului Sanatiitii ~i Companiei Nationale de Asigurari 
in Medicina. 
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63. Suma de 30838,6 mii lei este destinata pentru acoperirea cheltuielilor 
legate de incadrarea medicilor rezidenli pentru acordarea asistentei medicale 
populaliei. 

Servicii medicale de inaltli per/orman/Ii 

64. Contractarea prestatorilor de servicii medicale de inalta performanta este 
bazata pe necesitatile populatiei in servicii medicale, raportate la capacitatile 
sistemului de sanatate, in limita mijloacelor fondurilor asigurarii obligatorii de 
asistenla medicala aprobate pe anul 2017. 

65. Metoda de plata pentru serviciile medicale de inalta performanla este 
.. .. " "per servzclu . 

66. Prestatorii de servicii medicale de inalta performanla planifica 
proportional, pe parcursul anului, in limita contractata, volumul ~i spectrul de 
servicii, asigurind accesul echitabil pentru pacienlii institutii10r medico-sanitare, 
indusiv Centrelor de Sanatate autonome, incadrate in sistemul asigurarii 
obligatorii de asistenla medicala. 

67. Raportarea serviciilor de inalta performanta prestate se efectueaza lunar in 
forma electronica prin intermediul Sistemul Informational "Achitarea Serviciilor 
Medicale" sau prin prezentarea unui raport electronic cu urmatoarele cimpuri: 
(IDNP a beneficiarului de SIP; IDNO a institutiei medicale care a trimis pentru 
efectuarea SIP; IDNP medicului din institutia medicala care a trimis pentru 
efectuarea SIP; cod SIP; data trimiterii pentru efectuare SIP; IDNO a institutiei 
medicale care a efectuat SIP; data prestarii SIP), generat de sistemele 
informationale proprii, incepind cu 01.07.2017. 

68. Suma de 750,1 mii lei este destinata pentru acoperirea cheltuielilor legate 
de incadrarea medicilor rezidenti pentru acordarea asistentei medicale populatiei. 

ingrijiri medicale comunitare ~i la domiciliu 

69. Metoda de plata pentru ingrijirile medicale comunitare ~i la domiciliu este 
plata "per vizitii". 

70. Swna pentru ingrijirile medicale ~i ingrijirile medicale paliative prestate la 
domiciliu de echipa mobila constituie 9 220,6 mii lei. 

V. Modalitatea de achitare a serviciilor medicale acordate 

71. Achitarea serviciilor medicale in cadrul asistenlei medicale urgente 
prespitalice§ti se efectueaza: 

1) lunar, in limita mijloacelor [manciare disponibile, pina la data de 15 a lunii 
respective, pi ali in avans, in marime de pina la 80% din 1112 parte din suma 
contractuala; 

2) trimestrial, in decurs de 1 luna de la prezentarea facturilor, achitare 
integral a, in marime de 114 din suma contractuala, cu excluderea sumelor avansate 
anterior. 

72. Achitarea serviciilor medicale in cadrul asistenlei medicale primare se 
efectueaza: 

1) lunar, in limita mijloace1or financiare disponibile, pina la data de 15 a lunii 
respective, plali in avans, in marime de pina la 80% din 1112 parte din suma 



contractuaHi (inc1usiv suma estimativa pentru bonificatia pentru indicatori de 
performanta); 

2) trimestrial, in decurs de 1 luna de la prezentarea facturilor: 
- achitare integral a, in marime de 114 din suma per capita ajustata la risc de 

vlrsta, calculata In baza numarului total de persoane (asigurate ~i neasigurate) 
Inregistrate 1n ,,Registrul persoanelor luate la evidenta In institutiile medico
sanitare ce presteaza asistenta medicala primara in cadrul sistemului de asigurare 
obligatorie de asistenta medicala" la situatia ultimei zile a trimestrului, cu 
exc1uderea sumelor avansate anterior; 

- achitare integrala, in manme de 114 din suma contractuaIa destinata 
Indeplinirii serviciilor contractate dupa metoda de plata "buget global", cu 
exc1uderea sumelor avansate anterior; 

- suma bonificatiei pentru indicatori de performanta, calculata in baza darilor 
de seama prezentate de catre prestator, cu exc1uderea sumelor avansate anterior; 

3) medicamentele compensate se achita lunar in baza facturilor prezentate de 
institutiile farmaceutice contractate, la valoarea integral a a lor. 

73. Achitarea serviciilor medicale In cadrul asistenlei medicale specializate de 
ambulator se efectueaza: 

1) lunar, in limita mijloacelor financiare disponibile, pina la data de 15 a lunii 
respective, pHiti in avans, 1n marime de pina la 80% din 1/12 parte din suma 
contractual a; 

2) trimestrial, in decurs de 1 luna de la prezentarea facturilor: 
- achitare integral a, In marime de 114 din suma contractual a, cu exceptia 

sumei destinate tratamentului bolnavilor de tuberculoza In conditii de ambulator, 
cu excluderea sumelor avansate anterior; 

- suma pentru tratamentul bolnavilor de tuberculoza in conditii de ambulator, 
calculata In baza danlor de seama prezentate de catre prestator, cu exc1uderea 
sumelor avansate anterior. 

3) consumabilele costisitoare se achita lunar in baza facturilor ~i rapoartelor 
privind consumabilele costisitoare utilizate in luna precedenta. 

74. Achitarea serviciilor medicale in cadrul asistenlei medicale spitalice§ti se 
efectueaza: 

1) lunar, in limita mijloacelor financiare disponibile, pina la data de 15 a lunii 
respective, plati In avans, in manme de pina la 80% din 1112 parte din suma 
contractuala; 

2) trimestrial, In de curs de 1 luna de la prezentarea facturilor: 
- achitare integral a pentru indeplinirea cazurilor tratate, in limita la 114 din 

suma contractual a, cumulativ de la inceputul anului, cu exc1uderea sumelor 
avansate anterior; 

- achitare integral a, In marime de 114 din suma contractuala destinata 
indeplinirii serviciilor contractate dupa metoda de plata "buget global", cu 
exc1uderea sumelor avansate anterior; 

- suma pentru cheltuielile de transport public de lalla domiciliu In vederea 
efectuarii dializei, calculata in baza darilor de seama prezentate de catre prestator, 
cu excluderea sumelor avansate anterior; 

3) consumabilele costisitoare se achita lunar in baza facturilor ~i rapoartelor 



privind consumabilele costisitoare utilizate in luna precedenta; 
4) medicamentele cu destinatie speciala se achita in baza facturilor ~i 

documentelor justificative prezentate. 
75. Achitarea serviciilor medicale de inalta per/orman/a se efectueaza: 
1) lunar, in limita mijloacelor financiare disponibile, pina la data de 15 a lunii 

respective, plati in avans, in marime de pina la 80% din 1112 parte din suma 
contractuala; 

2) trimestrial, in decurs de 1 luna de la prezentarea facturilor, achitare 
integral a pentru prestarea serviciilor medicale, in limita la 114 din suma 
contractuala, cumulativ de la inceputul anului, cu excluderea sumelor avansate 
anterior. 

76. Achitarea fngrijirilor medicale comunitare §i fa domiciliu se efectueaza: 
I) lunar, in limita mijloacelor financiare disponibile, pina la data de 15 a lunii 

respective, plati in avans, in marime de pina la 80% din 1112 parte din suma 
contractuala; 

2) trimestrial, in decurs de 1 luna de la prezentarea facturilor, achitare 
integral a pentru prestarea serviciilor medicale, in limita la 114 din suma 
contractuala, cumulativ de la inceputul anului, cu excluderea sumelor avansate 
anterior. 

77. Lunar, in limita mijloacelor financiare disponibile, Compania Nationala 
de Asigurari in Medicina poate achita integral, conform darilor de seama 
prezentate de prestator, serviciile acordate pentru luna precedenta in limita la 1112 
din suma contractuala. 

78. Cheltuielile privind incadrarea medicilor rezidenti pentru acordarea 
asistentei medicale populatiei se finanteaza lunar in baza facturilor !?i rapoartelor 
prezentate privind retribuirea muncii, contributiile de asigurari sociale de stat 
obligatorii ~i primele de asigurari obligatorii de asistenta medicala calculate 
medicilor rezidenti din cadrul IMS. 

VI. Modalitatea de nevalidare a serviciilor medicale 

79. in cadrul nevalidarii serviciilor medicale, echivalentul banesc al acestor 
servicii urmeaza a fi exclus din suma achitata institutiilor medico-sanitare pentru 
volumul de asistenta medicala prestat in conformitate cu prevederile contractului 
de acordare a asistentei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul 
asigurarii obligatorii de asistenta medicala. 

80. Nevalidarea serviciilor medicale se va efectua in conformitate cu 
prevederile "Regulamentului privind controlul prestatorilor de servicii medicale ~i 
farmaceutice, incadrati in sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala", 
aprobat prin ordinul CNAM nr. 252-A din 28.05.2014. 

VII. Procedura de negociere ~i de solutionare a Iitigiilor 

81. Litigiile care nu pot fi solutionate in cadrul negocierilor sunt examinate 
in §edintele comisiei de mediere constituite din reprezentantii Companiei Nationale 
de Asigurari in Medicina, Ministerului Sanatatii §i prestatorului de servicii 
medicale. 



VllI. Dispozitii finale 

82. Prestatorii de servicii medicale pe parcursul a 10 zile lucditoare, din 
momentul semnarii contractelor, vor prezenta pentru coordonare Fondatorului ~i 
Companiei Nationale de Asigurari in Medicina (Agentiei teritoriale) devizul de 
venituri ~i cheltuieli (business-plan) pentru mijloacele provenite din fondurile 
asigurarii obligatorii de asistenta medicala pentru anul 2017, conform formularului 
aprobat. La devizul mentionat vor fi anexate calculele argumentate ~i statele de 
personal pe fiecare tip de asistenta medicala contractata. 

83. Mijloacele financiare obtinute de catre prestator in urma indeplinirii 
indicatorilor de performanta vor fi utilizate in conformitate cu prevederile actelor 
normative aprobate de Ministerul Sanatatii ~i Compania NationaIa de Asigurari in 
Medicina, inclusiv pentru stimularea lucratorilor medicali care nemijlocit au 
contribuit la indeplinirea acestora. 

84. Gestionarea veniturilor ~i cheltuielilor pentru fiecare tip de asistenta 
medicaHi contractat se va efectua de catre prestatorii de servicii medicale prin 
conturi bancare separate. Utilizarea arbitrara a mijloacelor destinate unui tip de 
asistenta medicala pentru altul se permite cu conditia restituirii mijloacelor 
financiare pina la finele perioadei de gestiune (01 iulie, 01 ianuarie). 

85. Semnarea contractelor de acordare a asistentei medicale din partea 
prestatorului de servicii medicale este efectuata de persoana inregistrata la Camera 
inregistrarii de Stat in calitate de administrator. in perioada absentei temporare a 
administratorului (concediu de odihna, concediu de boala, delegatie, deplasare, 
suspendare din functie), contractele pot fi semnate de persoana imputemicita prin 
Decizia fondatorului (pentru institutiile medico-sanitare pub lice ) sau Ordinul 
conducatorului (pentru institutiile medicale private). 


