
 
O R D I N 

privind fondurile provizorii ale asigur rii obligatorii de 
asisten  medical  (bugetul provizoriu) pe anul 2016 

  
nr. 661-A  din  23.12.2015 

  
Monitorul Oficial nr.361-369/2724 din 31.12.2015 

  
* * * 

În leg tur  cu circumstan ele existente, care fac imposibil  adoptarea pîn  la finele anului 
curent a Legii fondurilor asigur rii obligatorii de asisten  medical  pe anul 2016, în temeiul 
art.57 al Legii finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, pct.29 
lit e) din Statutul Companiei Na ionale de Asigur ri în Medicin , aprobat prin Hot rîrea 
Guvernului nr.156 din 11.02.2002 i al Deciziei Consiliului de administra ie al CNAM nr.1 din 
15.12.2015, 

ORDON: 
1. Se aplic , începînd cu 1 ianuarie 2016, fondurile provizorii ale asigur rii obligatorii de 

asisten  medical  (bugetul provizoriu) pe anul 2016, la venituri i la cheltuieli în sum  de 5 160 
098,4 mii lei.  

1) Indicatorii generali i sursele de finan are ale fondurilor provizorii ale asigur rii 
obligatorii de asisten  medical  (bugetul provizoriu) se prezint  în anexa nr.1. 

2) Componen a veniturilor ale fondurilor provizorii ale asigur rii obligatorii de asisten  
medical  (bugetul provizoriu) se prezint  în anexa nr.1.1. 

3) Programele de cheltuieli ale fondurilor provizorii ale asigur rii obligatorii de asisten  
medical  (bugetul provizoriu) se prezint  în anexa nr.2.  

2. A stabili c  fondurile provizorii ale asigur rii obligatorii de asisten  medical  (bugetul 
provizoriu) pe anul 2016 se formeaz i se execut  în corespundere cu prevederile Legii 
fondurilor asigur rii obligatorii de asisten  medical  pe anul 2015 nr.74 din 12.04.2015 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.102-104/176 din 28.04.2015).  

3. Reducerile la achitarea primei de asigurare obligatorie de asisten  medical  în sum  
fix  sînt valabile pîn  la data de 31 martie 2016, iar cota reducerilor i categoriile de pl titori 
care beneficiaz  de reduceri se stabilesc în corespundere cu prevederile Legii fondurilor 
asigur rii obligatorii de asisten  medical  pentru anul 2015. 

4. Valabilitatea prezentului ordin înceteaz  odat  cu punerea în aplicare a Legii fondurilor 
asigur rii obligatorii de asisten  medical  pe anul 2016. 

VICEDIRECTORUL GENERAL   

AL COMPANIEI NA IONALE   

DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN   Vasile PASCAL 
  

Nr.661-A. Chi in u, 23 decembrie 2015. 
  
 
 
 



Anexa nr.1 
  

Indicatorii generali i sursele de finan are 
ale fondurilor provizorii ale asigur rii obligatorii de asisten  medical  

  
  

Denumirea Codul 
Eco 

Suma,  
mii lei 

I. VENITURI, total 1 5160098,4 
inclusiv transferuri de la bugetul de stat  2319521,0 

II. CHELTUIELI , total 2+3 5160098,4 
inclusiv cheltuieli de personal  50180,1 

III. SOLD BUGETAR 1-
(2+3) 

0,0 

IV. SURSE DE FINAN ARE, total 4+5+9  
SOLD DE MIJLOACE B NE TI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 910 142669,0 
SOLD DE MIJLOACE B NE TI LA SFÎR ITUL PERIOADEI 930 142669,0 

  
  

Anexa nr.1.1 
  

Componen a veniturilor 
ale fondurilor provizorii ale asigur rii obligatorii de asisten  medical  

  
Denumirea Codul 

Eco 
Suma,  
mii lei 

VENITURI, total 1 5160098,4 
CONTRIBU II l PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE 12 2833947,4 
PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTEN  MEDICAL  122 2833947,4 
Prime de asigurare obligatorie de asisten  medical  în form  de 
contribu ie procentual  la salariu i la alte recompense, achitate de 
angajatori i angaja i 

1221 2730280,0 

Prime de asigurare obligatorie de asisten  medical  în sum  fix , 
achitate de persoane fizice cu re edin a sau domiciliul în Republica 
Moldova 

1222 103667,4 

ALTE VENITURI 14 6630,0 
TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC 
NA IONAL 

19 2319521,0 

Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central 192 2319521,0 
Transferuri primite între bugetul de stat i fondurile asigur rii 
obligatorii de asisten  medical  

1922 2319521,0 

  
  

  



Anexa nr.2 
  

Programele de cheltuieli 
ale fondurilor provizorii ale asigur rii obligatorii de asisten  medical  

  
Denumirea Cod  

P2 
Suma,  
mii lei 

CHELTUIELI, total  5160098,4 
inclusiv:   

PROGRAMUL S TATE PUBLIC I SERVICII MEDICALE 8000 5160098,4 
Subprogramul „Administrare a fondurilor asigur rii obligatorii de 
asisten  medical " 

8002 72837,9 

Subprogramul „Asisten a medical  primar ",  
inclusiv medicamente compensate 

8005 1580000,0 
335000,0 

Subprogramul „Asisten a medical  specializat  de ambulator" 8006 360000,0 
Subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare i la domiciliu" 8008 8000,0 
Subprogramul „Asisten a medical  urgent  prespitaliceasc " 8009 404500,0 
Subprogramul „Asisten a medical  spitaliceasc " 8010 2387078,0 
Subprogramul „Servicii medicale de înalt  performan " 8011 160000,0 
Subprogramul „Management al fondului de rezerv  al asigur rii 
obligatorii de asisten  medical " 

8017 75758,1 

Subprogramul „Programe na ionale i speciale în domeniul ocrotirii 
ii" 

8018 50758,1 

Subprogramul „Dezvoltarea i modernizarea institu iilor în domeniul 
ocrotirii s ii" 

8019 61166,3 

  


