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ABREVIERI 
 
 
 
AMP asisten a medical  primar  
AMS asisten a medical  spitaliceasc  
AMSA asisten a medical  specializat  de ambulator 
AMU asisten a medical  urgent  prespitaliceasc  
AOAM asigurarea obligatorie de asisten  medical  
AT agen ia teritorial  
CBTM cadrul bugetar pe termen mediu 
CNA Centrul Na ional Anticorup ie 
CNAM Compania Na ional  de Asigur ri în Medicin  
DCRP Direc ia contractare i rela ii cu prestatorii 
DEF Direc ia economie i finan e 
DGCEC Direc ia general  calitate, evaluare i control 
DIA Direc ia investi ii i administrare 
DJ Direc ia juridic  
DMSRU Direc ia management strategic i resurse umane 
DP Direc ia profilaxie 
DRB Direc ia rela ii cu beneficiarii 
DSI i e-T Direc ia sisteme informa ionale i e-transformare 
FAOAM fondurile asigur rii obligatorii de asisten  medical  
FMP fondul m surilor de profilaxie 
IMS institu ie medico-sanitar  
MF Ministerul Finan elor 
MS Ministerul S ii 
OMS Organiza ia Mondial  a S ii 
PIB produsul intern brut 
SAES Sec ia analiz i economie în s tate 
SAI Serviciul audit intern 
SI sistem informa ional 

SICMM i PC Serviciul de informare i comunicare cu mass-media i purt tor 
de cuvânt 

SM Sec ia medicamente 
SRI Serviciul rela ii interna ionale 
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INTRODUCERE 
 

CNAM a fost instituit  prin Hot rârea Guvernului nr.950 din 07.09.2001 „Cu 
privire la fondarea Companiei Na ionale de Asigur ri în Medicin ”, în scopul 
implement rii Legii nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la Asigurarea 
Obligatorie de Asisten  Medical ”. 

CNAM î i desf oar  activitatea în baza Statutului, aprobat prin Hot rârea 
Guvernului nr.156 din 11.02.2002 „Cu privire la aprobarea Statutului Companiei 
Na ionale de Asigur ri în Medicin ”. 

Începând cu anul 2004 a fost implementat sistemul AOAM în Republica 
Moldova, care a permis ie irea sistemului de s tate din colapsul financiar, prin 
consolidarea resurselor din cadrul institu iilor medico-sanitare. De atunci, AOAM a 
devenit un instrument financiar indispensabil sistemului de s tate din ar  pentru 
viabilitatea acestuia. În acest sens, dezvoltarea sistemului AOAM trebuie examinat  
în concordan  cu reforma întregului sistem de s tate. 

Ca institu ie, CNAM a dep it prima decad  de dezvoltare i a realizat 
principalele sarcini de creare i gestionare a sistemului AOAM. Ulterior, a ap rut 
necesitatea de trecere a CNAM i a sistemului AOAM la urm torul nivel de 
dezvoltare. Ini iativele curente trebuie s  fie bine integrate i s  sus in  
implementarea reformelor în sistemul de s tate al Republicii Moldova. 

Strategia de dezvoltare institu ional  a CNAM pentru anii 2015-2019 (în 
continuare – Strategia) reprezint  documentul principal de planificare managerial i 
strategic  a activit ii institu iei pe termen mediu i determin  obiectivele de 
dezvoltare ale CNAM – gestionar al sistemului AOAM, stabilind m suri i ac iuni 
prioritare. Prevederile Strategiei se r sfrâng inerent asupra sistemului de s tate.  

Documentul strategic se bazeaz  pe politicile Guvernului de dezvoltare social  
i economic  a rii în contextul alinierii la standardele Uniunii Europene i pe cele 

care expun necesit ile sectorului s ii. 
Ini iativele stipulate în Strategie sunt ac iuni complexe fezabile în cooperare cu 

partenerii publici în vederea dezvolt rii sistemului ocrotirii s ii racordat la 
necesit ile i a tept rile societ ii. Calitatea colabor rii intersectoriale i 
performan ele fiec rui partener public sunt determinante pentru implementarea 
reu it  a Strategiei.  

Ac iunile fixate în Strategie sunt bazate pe prevederile documentelor de politici 
din sectorul s ii i recomand rile OMS la care Republica Moldova este parte. Au 
fost consultate urm toarele documente strategice pentru sectorul s ii: 

 Hot rârea Guvernului nr.658 din 12.06.2007 „Cu privire la Programul 
na ional de promovare a modului s tos de via  pentru anii 2007-2015”; 

 Hot rârea Guvernului nr.886 din 06.08.2007 „Cu privire la aprobarea Politicii 
Na ionale de S tate”;  
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 Hot rârea Guvernului nr.1471 din 24.12.2007 „Cu privire la aprobarea 
Strategiei de dezvoltare a sistemului de s tate în perioada 2008-2017”;  

 Hot rârea Guvernului nr.945 din 13.12.2011 „Privind aprobarea Programului 
na ional de dezvoltare a asisten ei medicale de urgen  pentru anii 2011-
2015”; 

 Hot rârea Guvernului nr.1032 din 20.12.2013 „Cu privire la aprobarea 
Strategiei na ionale de s tate public  pentru anii 2014-2020”;  

 Hot rârea Guvernului  nr.122 din 18.02.2014 „Cu privire la Programul de 
reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016”. 
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1. CONTEXT  
 

Odat  cu implementarea AOAM a crescut gradul de stabilitate financiar  a 
sistemului de s tate i s-a îmbun it accesul popula iei la serviciile medicale de 
baz . O serie de probleme tratate prin prisma provoc rilor sunt actuale în sistemul 
AOAM în contextul resurselor financiare limitate, fiind alimentate de cre terea 
necesit ilor popula iei la accesarea serviciilor integrate de s tate calitative i 
aprofundate prin decalajele socio-economice, dezvoltarea tehnologic , evolu iile 
demografice i de mediu.  

Gradul de acoperire a popula iei cu AOAM 
De i prin Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea 

obligatorie de asisten  medical ” este stabilit  obligativitatea asigur rii i prin legi 
anuale sunt acordate reduceri de 50% i 75% la achitarea primei de AOAM în sum  
fix , r mâne semnificativ  cota popula iei neasigurate. În jur de 20% din popula ie nu 
este încadrat  în sistemul AOAM i nu beneficiaz  de toate facilit ile i protec ia 
financiar  deplin  la accesarea serviciilor medicale. Potrivit studiilor efectuate de 
Biroul Na ional de Statistic , peste 75% din popula ia neasigurat  sunt persoane în 
vârst  apt  de munc  (grupa de vârst  25-54 ani). 

Contribu ia statului la fondurile AOAM 
Guvernul are calitatea de asigurat pentru 15 categorii de persoane (copii, elevi, 

studen i, pensionari, omeri, persoane cu dizabilit i etc.) care constituie circa 56,6% 
din  popula ia  Republicii  Moldova.  Totodat ,  în  jur  de  o  treime  din  persoanele  
neasigurate fac parte din quintila I de venit, respectiv subven ionarea de c tre stat nu 
este strict orientat  c tre persoanele social dezavantajate. 

Nivelul cheltuielilor publice pentru s tate 
Dup  implementarea AOAM, cheltuielile publice pentru s tate au crescut 

circa de 5 ori, de la 1 105,2 mil. lei în anul 2003 la 5 226,9 mil. lei în anul 2013 i 
constituie 13,5% din totalul cheltuielilor bugetului public na ional al Republicii 
Moldova. Cheltuielile publice pentru s tate, raportate la PIB, în ultimii ani se 
mic oreaz  dep ind pu in valoarea de 5%. Fondurile AOAM constituie 80,9% din 
cheltuielile publice destinate sistemului de s tate.  

Indicatorii de evaluare a s ii popula iei nu au suferit îmbun iri esen iale, 
iar atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului necesit  eforturi substan iale, 
în special de ordin financiar. Republica Moldova trebuie s  utilizeze în mod strategic 
resursele publice extrem de limitate pentru a face fa  provoc rilor ap rute în 
consecin a prezen ei maladiilor caracteristice atât rilor pauperizate, cât i celor 
dezvoltate. 

Pl ile directe i neformale 
În ultim  decad  au crescut considerabil cheltuielile totale în s tate, balan a 

dintre cota cheltuielilor publice i private s-a modificat neesen ial, statul acoperind de 
la 52% în anul 2003 la 55,6% în anul 2012. Ca rezultat, cheltuielile gospod riilor 
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casnice în sistemul de s tate continu  s  fie la un nivel înalt, în special pentru 
medicamente i preparate farmaceutice, care constituie 72% din pl ile directe pentru 

tate.  
Pl ile  neformale  sunt  larg  r spândite  în  Moldova,  chiar  i  în  rândul  popula iei  

asigurate. Astfel, cota pl ilor neformale din pl ile directe a constituit în anul 2010 –  
37% pentru serviciile oferite în cadrul asisten ei medicale primare i specializate de 
ambulator i 94% pentru serviciile spitalice ti. Pl ile neformale discrediteaz  
sistemul AOAM. 

Sistemul AOAM implementat la 1 ianuarie 2004 pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova a parcurs, pân  în prezent, mai multe etape de dezvoltare. 

Începând cu luna septembrie a anului 2010, CNAM i-a propus schimbarea 
accentului de prioritate spre beneficiarii sistemului de AOAM. Au fost trasate 
obiectivele de dezvoltare ale sistemului AOAM, accentul fiind pus pe: satisfac ia 
persoanelor asigurate, monitorizarea calit ii asisten ei medicale, informarea cât mai 
larg  a popula iei despre beneficiile sistemului AOAM, cre terea gradului de 
acoperire cu AOAM, precum i transparen a activit ii CNAM i a prestatorilor de 
servicii medicale contracta i. 

Necesitatea dezvolt rii continue a sistemului AOAM a impus elaborarea unui 
document de planificare managerial i strategic  în cadrul institu iei. Dat fiind rolul 
esen ial al CNAM în finan area sistemului de s tate i provoc rile de moment i de 
viitor, elaborarea i implementarea Strategiei va fortifica rolul AOAM ca instrument 
financiar de promovare al politicilor pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a 
sistemului ocrotirii s ii în scopul sporirii satisfac iei beneficiarilor sistemului.  
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2. ANALIZA MEDIULUI 
 

Capitolul dat cuprinde tendin ele de dezvoltare în domenii de referin i 
tept rile partenerilor CNAM, cu un poten ial impact pentru provoc rile eventuale 

ale institu iei. De asemenea, sunt indicate posibilele riscuri i problemele cu care 
CNAM se va confrunta în urm torii ani. 
 
2.1 Principalele tendin e de dezvoltare în Republica Moldova - analiza 
PEST (analiza factorilor politici, economici, sociali i tehnologici)    
 

Tendin e politice – situa ia politic  din Republica Moldova este stabil  pe 
parcursul ultimilor ani. În scopul asigur rii unei dezvolt ri durabile a mediului politic 
din republic , partidele politice i pre edintele demonstreaz  o cre tere a colabor rii. 
Tendin a general ine de dezvoltarea politicilor statului de integrare în cadrul 
Uniunii Europene. Pentru prima dat  se marcheaz  în mod oficial voin a Republicii 
Moldova de a adera la Uniunea European  la Summitul de la Vilnius din luna 
noiembrie 2013, unde a fost parafat Acordul de Asociere cu Uniunea European , iar 
în vara anului 2014, la Bruxelles, a fost semnat Acordul de Asociere cu Uniunea 
European . Ulterior, pe 2 iulie 2014, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat 
Acordul respectiv. 

Guvernul a ini iat restructurarea ministerelor, agen iilor i altor institu ii 
subordonate, în scopul sporirii eficien ei serviciilor publice, optimiz rii activit ilor 
func ionale i reducerii costurilor administrative. Pe parcursul urm torilor ani, 
cheltuielile Guvernului vor fi supuse eviden ei sporite pe majoritatea 
compartimentelor, inclusiv i a celor de s tate i de asigurare obligatorie de 
asisten  medical . 

Una din priorit ile Executivului de la Chi in u este modernizarea tehnologic  a 
guvern rii (e-Transformare), unul din pilonii reformei serviciilor publice din 
Moldova. Prin aplicarea pe larg a tehnologiilor informa ionale i de comunica ii, 
Guvernul î i propune s  creasc  performan a autorit ilor i transparen a institu iilor 
statului, s  sporeasc  accesul la informa ie i s  promoveze serviciile digitizate.             
e-Guvernarea redefine te modul în care statul interac ioneaz  cu comunitatea, 
aducându-l mai aproape de cet ean i implicându-l pe acesta în procesul de 
guvernare. 

Obiectivul general al reformei const  în acordarea unor servicii calitative, 
prompte, accesibile, transparente i cost-eficiente pentru un num r cât mai mare de 
cet eni. 

În contextul celor expuse mai sus, CNAM i Centrul de Guvernare Electronic  
din Republica Moldova au semnat un Acord de colaborare, obiectul c ruia este 
Proiectul Servicii Electronice e-CNAM. Serviciul electronic e-CNAM este disponibil 
24/24 pe portalul guvernamental www.servicii.gov.md i pe site-ul   www.cnam.md. 
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Acest serviciu va economisi din timpul persoanelor juridice i institu iilor 
responsabile de activarea sau dezactivarea statutului angaja ilor i celor 15 categorii 
de persoane asigurate de Guvern. 

În Planul de ac iuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 este stabilit  
implementarea noilor politici economico-financiare destinate elimin rii 
constrângerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri, care vor: 

 servi pentru crearea unor noi locuri de munc i vor asigura cre terea acoperirii 
cu AOAM;  

 majora veniturile persoanelor i, respectiv, a contribu iilor la AOAM. 
Crearea unui climat investi ional favorabil pentru desf urarea proiectelor de 

parteneriat public-privat, în scopul dezvolt rii unui sistem de s tate modern i cost-
eficient este una din ac iunile prioritare în domeniul s ii stabilite în documentele 
de politici guvernamentale. Într-un ir de programe ale Guvernului aprobate între anii 
2010-2013, se preconizeaz  mai multe ini iative de parteneriat public-privat, ce in de 
infrastructur i prestarea serviciilor publice de s tate i anume: servicii de 
radiologie i diagnosticare imagistic , servicii de radioterapie în domeniul oncologiei 
i servicii de dializ . Dezvoltarea parteneriatului public-privat în prestarea serviciilor 

de s tate va încuraja concuren a i prestarea serviciilor calitative. 
Decizia politic  de asigurare a accesului la servicii medicale de baz  a întregii 

popula ii a fost materializat  prin operarea modific rilor la Programul unic al AOAM 
din decembrie 2010, prin care persoanele neîncadrate în sistem beneficiaz  de servicii 
medicale acordate în cadrul asisten ei medicale urgente prespitalice ti, asisten ei 
medicale primare, precum i asisten ei medicale specializate de ambulator i 
spitalice ti în cazul unor maladii social-condi ionate, cu impact major asupra s ii 
publice. Astfel, sistemul Republicii Moldova de AOAM aliniaz  gradual la bunele 
practici mondiale aferente acoperirii universale cu asigur ri medicale. 

În urma acestei decizii a fost posibil  aplicarea dreptului fundamental al 
cet enilor la servicii de s tate, în acela i timp aceste schimb ri au creat dileme 
pentru diferite grupuri sociale cu privire la necesitatea ob inerii calit ii de asigurat.  

Discrepan ele mari între veniturile popula iei rurale i urbane influen eaz  
capacitatea lor de achitare a primei de asigurare medical i accesul persoanelor la 
servicii de s tate calitative.   

 
Tendin e economice – conform prognozei Ministerului Economiei, în urm torii 

ani, se prevede o cre tere economic  lent i stabil . PIB-ul în pre uri comparabile va 
cre te pân  la 5%, într-un tempou cu indicele pre urilor de consum.  
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Tabel nr.1  
Prognoza indicatorilor macroeconomici a Republicii Moldova 

pentru anii 2014-2017 
Indicatori în pre uri comparabile,  

fa  de anul precedent Unitate 2014 2015 2016 2017 

PIB % 104,6 99,0 103,0 104,0 
Salariu mediu lunar, nominal % 110,8 107,9 109,4 109,6 
Fondul de remunerare a muncii, nominal % 109,5 106,7 109,6 108,7 
Indicele pre urilor de consum mediu anual % 105,1 106,4 106,4 105,0 
Soldul balan ei comerciale mil. USD -2977,4 -2400 -2550 2750 

Sursa: Ministerul Economiei, din 18.11.2013;18.03.2015. 
 

Majorarea indicelui pre urilor de consum presupune majorarea pre urilor la 
energie, consumabile, servicii de mentenan , cheltuielilor de salarizare a lucr torilor 
medicali etc., cu impact esen ial asupra costurilor serviciilor de s tate. 

Fluctua ia ratelor de schimb valutar spore te incertitudinea în domeniul 
procur rii medicamentelor i efectu rii investi iilor în tehnologii medicale. Se 
prognozeaz  o cre tere global  a costurilor pentru servicii medicale, co-raportat  la 
optimizarea infrastructurii medicale. 

Tendin a diminu rii ponderii aloca iilor Guvernului în veniturile FAOAM (de la 
66,7% în anul 2004 pân  la 51,3% în anul 2013), cre terea num rului categoriilor de 
persoane asigurate de c tre Guvern i men inerea din anul 2009 pân  în anul 2013 a 
nivelului de 7% a primei de AOAM în cot  procentual  poate avea drept consecin  
instabilitatea finan rii pe termen lung a serviciilor de s tate i, prin urmare, a 
sistemului AOAM. Astfel, func ionarea eficient  a sistemului AOAM este posibil  în 
condi ia major rii primei de AOAM în cot  procentual , care va permite (men inerea 
accesului persoanelor la serviciile medicale prestate în cadrul SAOAM) evitarea 
agrav rii situa iei economico-financiar  a prestatorilor de servicii medicale. 

În anul 2014 prima de AOAM în cot  procentual  a fost majorat  pân  la 8%. 
Totodat , func ionarea eficient  a sistemului AOAM este posibil  în condi ia 
major rii continue a primei de AOAM în cot  procentual , care va permite evitarea 
agrav rii situa iei economico-financiar  a prestatorilor de servicii medicale. 

Pentru minimalizarea riscurilor i continuarea dinamicii pozitive de dezvoltare a 
sistemului de s tate este necesar : 

- men inerea cel pu in a ponderii existente de 4,5% în PIB a FAOAM; 
- majorarea primei de la 8 la 9 procente. 
În contextul celor men ionate, în proiectul Legii fondurilor AOAM pe anul 2015 

a fost inclus  majorarea primei AOAM în cot  procentual  pân  la 9%. Totodat , 
prima de asigurare r mâne cea mai mic  comparativ cu rile europene. 
 

Tendin e sociale i demografice – pe parcursul ultimilor ani s-a înregistrat o 
tendin  negativ  de migra ie a persoanelor din Republica Moldova, caracteristic  în 
special persoanelor tinere i adulte apte de munc . Primordial, decizia persoanelor 
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este influen at  de situa ia economic i necesitatea de a asigura familia cu suport 
financiar. Sectorul s ii nu este o excep ie, aceea i tendin  fiind proprie i în 
rândul medicilor i asistentelor medicale. 

Conform datelor Biroului Na ional de Statistic , se atest  c  în Republica 
Moldova raportul dintre persoanele tinere (20-59 ani) i cele în etate (peste 60 ani) 
este în sc dere. Dac  acest raport constituia 4,43 în anul 2006, atunci în debutul 
anului 2014, acesta a c zut pân  la 3,92. Îmb trânirea popula iei provoac  astfel o 
povar  pentru tineri, care lucreaz  pentru între inerea unui num r tot mai mare de 

trâni. Conform datelor Biroului Na ional de Statistic  tinerii în Republica Moldova 
(15-29 ani) reprezint  25 la sut  din popula ia stabil  la 01 ianuarie 2014. 

Îmb trânirea popula iei poate reduce cheltuielile bugetare pentru educa ia 
tinerilor, dar cre te cheltuielile pentru s tate, asisten  social i pensii. Accesul la 
servicii medicale de calitate este un aspect foarte important dac  se dore te o 
popula ie productiv i util  economiei, de i îmb trânite. 

Datele statistice arat  c  speran a de via  în Republica Moldova înregistreaz  o 
tendin  general  de cre tere, constituind în 2013, 71,9 ani, inclusiv la b rba i – 68,1 
ani i la femei 75,6 ani, i cel mai probabil, se va majora i în viitor. 

Acest fapt va genera o cre tere a consumului serviciilor de s tate, în acela i 
timp, contribu ia persoanelor în etate la sistemul AOAM va fi în diminuare constant . 
În anul 2014 a fost organizat recens mântul popula iei Republicii Moldova, în 
rezultatul c ruia se va cunoa te situa ia real  a acesteia.  

 
Tendin e tehnologice – dezvoltarea tehnologiilor informa ionale are un impact 

major asupra comportamentului popula iei i dezvolt rii serviciilor de s tate. Este 
evident  necesitatea unui sistem informa ional medical integrat unic, care va asigura 
date exacte pentru diferi i parteneri din sector. Tehnologiile informa ionale au o 
influen  pozitiv  asupra cre terii perceperii corecte de c tre popula ie a subiectelor 
de s tate i creeaz  o presiune pozitiv  asupra prestatorilor, în vederea asigur rii 
transparen ei i inform rii corecte despre prestarea serviciilor. 

Necesitatea noilor tehnologii medicale este evident  în sectorul s ii din 
Republica Moldova, fapt ce creeaz  o presiune financiar  asupra consumatorilor i 
prestatorilor de servicii medicale. Implementarea noilor tehnologii moderne va avea 
un efect esen ial asupra calit ii i eficien ei serviciilor (reducerea duratei medii de 
spitalizare, noi oportunit i pentru tratament în ambulator, mai pu ine complica ii în 
procesul de tratament etc.). 
 
2.2 Reformele i tendin ele sistemului s ii în Republica Moldova 
 

Reie ind din documentele de politici, Republica Moldova urmeaz  s  parcurg  
reforme semnificative în domeniul s ii, cu impact asupra sistemului AOAM, în 
care rolul CNAM este deosebit de important. 
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Reputa ia sistemului AOAM în Republica Moldova s-a îmbun it pe parcursul 
ultimilor ani. Încrederea popula iei în serviciile i rolul CNAM indic  o tendin  
pozitiv i ea trebuie men inut , în scopul major rii acoperirii cu AOAM. Obiectivul 
cre terii acoperirii cu AOAM pân  la 85% din popula ie pe parcursul urm torilor 5 
ani, în compara ie cu 82,1% în anul 2012, este de atins cu respectarea pre-condi iei de 
men inere a principiului egalit ii pentru participan ii sistemului AOAM. 

Datele expuse mai jos prezint  resursele sistemului de s tate i utilizarea 
acestora pe parcursul ultimilor 10 ani. 

 
Tabelul nr. 2 

Indicatori 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Num r paturi 
(abs.) 23113 22961 22471 21892 21798 21938 22021 22031 22162 20760 
Paturi la  
10 000 popula ie 64,2 64,0 62,7 61,3 61,8 61,6 61,8 61,9 62,3 58,4 
Durata medie 
anual  de 
utilizare a 
patului (zile) 

241 259 269 277 286 281 280 284 281 292 

Durata medie de 
spitalizare (zile) 9,2 9,8 9,8 9,7 9,6 9,5 9,6 9,5 9,5 9,3 
Num rul 
medicilor de 
familie  la  
10 000 popula ie 

5,8 5,8 5,7 5,7 5,5 5,4 5,3 5,3 5,2 5,0 

Num rul 
vizitelor la 
medicul de 
familie pentru 1 
persoan  

5,8 5,8 5,7 5,7 5,5 5,4 5,3 5,3 5,2 5,0 

Num rul 
vizitelor la 
specialist pentru 
1 persoan   

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,4 3,6 3,6 3,7 3,6 

Num rul 
solicit rilor de 
urgen  la 1000 
popula ie 

215,8 254,6 266,2 281,4 282,7 301,9 282,7 279,5 271,1 270,9 

Num rul 
medicilor  12555 12577 12674 12733 12684 12783 12780 12914 12794 12946 
Num rul 
personalului 
medical mediu  

26022 27966 29971 27667 27378 27449 27519 27448 27407 26781 

Sursa: Ministerul S ii (Centrul Na ional de Management în S tate)  
 

În pofida op iunilor alternative de finan are, precum asigur rile private 
complementare, cu certitudine AOAM trebuie i va r mâne principalul instrument de 
finan are a sistemului de s tate. Presiunile asupra diminu rii pl ilor directe i, cu 
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prec dere a celor neformale, se vor solda cu efecte pozitive pentru perioada 
urm toare de 5 ani, iar rolul CNAM în acest proces este primordial. 

Men inerea accesului echitabil al popula iei la servicii medicale va fi o 
provocare pentru to i actorii din sectorul s ii, în special pentru CNAM. 
Reducerea infrastructurii i o poten ial  majorare a costurilor de tratament trebuie 
compensat  prin sporirea calit ii serviciilor, eliminarea utiliz rii inutile a serviciilor, 
protec ia drepturilor pacientului pe durata tratamentului în sistem i sporirea realiz rii 
obliga iilor contractuale de c tre prestatorii de servicii medicale.  

Modernizarea infrastructurii spitalice ti va contribui la eficientizarea serviciilor 
acordate beneficiarilor sistemului AOAM, în regim de sta ionar. Num rul paturilor 
spitalice ti în stare acut  va descre te semnificativ, spitalele vor fi comasate i 
num rul spitalelor monoprofil va diminua. Durata medie de spitalizare se va reduce, 
accentul fiind pus pe cre terea calit ii serviciilor i dot rii cu echipament performant 
în scopul stabilirii diagnosticelor exacte. Modernizarea dot rilor medicale este 
inevitabil , precum i majorarea salariilor lucr torilor medicali, ceea ce va duce la 
cre terea costurilor serviciilor. Managementul spitalelor, ca unit i economice, 
necesit  îmbun ire considerabil . 

În continuare va cre te importan a asisten ei medicale primare – ca „portar” în 
sistem i de evitare a spitaliz rilor nefondate. Sunt întreprinse ac iuni la 
compartimentul „descentralizare”, prin contractarea direct , care va oferi autonomie 
i, implicit, dezvoltare a centrelor de s tate, în scopul cre terii accesului popula iei 

la servicii medicale. Prin introducerea mecanismelor de finan are în baza 
performan ei se va impune o responsabilitate sporit  a medicilor de familie pentru 
serviciile prestate. De asemenea, asisten a medical  primar  va avea o importan  
deosebit  în prestarea serviciilor de profilaxie i de promovare a s ii, influen ând 
pozitiv starea s ii popula iei. În rezultat, se va produce mic orarea num rului de 
vizite la speciali ti, cu direc ionarea persoanelor spre medicii de familie. 

În timp ce tratamentul spitalicesc va deveni mult mai eficient, va ap rea i o 
necesitate de reabilitare, de îngrijiri de lung  durat i la domiciliu. În prezent, aceste 
servicii sunt subdezvoltate i trebuie planificate minu ios i acoperite cu instrumente 
de finan are relevante. 

În scopul sporirii cost-eficien ei utiliz rii mijloacelor financiare ale sistemului 
de s tate, este implementat noul mecanism de finan are în asisten a medical  
spitaliceasc  bazat pe grupuri omogene de diagnostic – DRG (CASE-MIX), care 
prevede finan area prestatorilor de servicii medicale spitalice ti în dependen  de 
complexitatea cazului tratat prestat. Sistemul de pl i DRG a fost extins în toat  
republica, începând cu anul 2013, iar CNAM a devenit institu ia abilitat  de 
gestionarea acestui mecanism de plat . 

Începând cu anul 2014 a fost implementat sistemul alegerii libere de c tre 
persoanele asigurate a spitalelor de nivel raional în 9 zone de s tate. Astfel, 
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pacientul  î i poate alege liber spitalul pentru internare programat i are posibilitatea 
i aleag  varianta optim  de spitalizare.  
Datele din rapoartele organiza iilor na ionale i interna ionale, denot  faptul, c  

pl ile neformale sunt r spândite pe larg în Moldova i chiar indic  o mic  cre tere. 
Existen a pl ilor neoficiale în sistemul s ii devine i mai absurd  din moment ce 
o bun  parte a cet enilor acestei ri sunt asigura i în cadrul sistemului de asigurare 
medical  obligatorie, care asigur  accesul garantat la serviciile medicale, iar asisten a 
medical  primar i urgent  prespitaliceasc  se acord  gratuit tuturor persoanelor, 
indiferent de statutul asigurat/neasigurat al acestora. Deosebit de alarmant  este 
problema serviciilor spitalice ti i plata pentru medicamente în condi ii de sta ionar. 

 
Tabelul nr. 3. 

Cheltuieli directe lunare per capita pe tip de asisten  
(lei) 

  Cheltuieli totale, dintre care: 
pl i oficiale pl i neformale 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Asisten a 
medical  
primar i a 
medicilor 
speciali ti de 
profil  

7.06 4.77 6.28 4.93 3.79 4.36 2.13 0.98 1.92 

Asisten a 
medical  
stomatologic  

6.9 14.7 4.7 6.25 14.66 4.65 0.63 0.00 0.01 

Asisten a 
medical  
spitaliceasc  

3.4 6.8 4.9 2.0 3.6 0.6 1.4 3.2 4.2 

Medicamente 51.6 61.0 62.1 - - - - - - 
Sursa: Sergey kin i Matthew Jowett – „O analiz  a reformelor în finan area s ii în 
Republica Moldova”. 
 

Calitatea serviciilor medicale necesit  investi ii capitale în baza tehnico-
material i abilit i de utilizare a tehnologiilor performante. Prin crearea fondului de 
dezvoltare i modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, CNAM acord  
institu iilor publice o ans  în plus pentru îmbun irea atât a bazei tehnico-
materiale, cât i pentru aplicarea în practic  a standardelor medicale moderne, 
adaptate la nivel european. Aceast  activitate a CNAM este o solu ie pe termen scurt 
i o platform  pentru dezvoltarea capacit ilor fondatorilor institu iilor medico-

sanitare de realizare a managementului investi ional de sector.  
Pentru ca procesul de contractare s  devin  pro-activ, se impune continuarea 

moderniz rii procedurilor i mecanismelor de contractare la toate nivelele de 
asisten  medical  prin: axarea mai mare pe calitate i rezultatele activit ii IMS, 
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raportare i evaluare transparent  a serviciilor, protec ia drepturilor persoanelor 
asigurate i claritatea responsabilit ilor. 
 
2.3 Beneficiarii i partenerii CNAM i a tept rile lor 
 

CNAM interac ioneaz  cu mai multe grupuri de parteneri, cu care are puncte 
convergente i divergente pe segmentele de activitate ale institu iei i sistemului 
AOAM. Rela ia dintre asigurat, prestator de servicii de s tate i asigur tor impune 
echilibrarea a tept rilor i necesit ilor.  

În acest capitolul sunt descrise a tept rile i necesit ile partenerilor. 
Persoanele asigurate necesit  garantarea beneficierii de asigurare medical  în 

momentul producerii riscului asigurat i pe întreaga perioad  de accesare a serviciilor 
medicale, garantarea dreptului de a fi tratat i deservit corect în cadrul sistemului de 

tate i a dreptului la libera alegere a prestatorului, cunoa terea drepturilor i 
beneficiilor sistemului AOAM, a volumului de servicii i medicamente compensate 
incluse în Programul unic din surse sigure i adaptate nivelului de percepere a 
consumatorului. 

Totodat , persoanele asigurate au a tept ri de la prestatorii de servicii medicale 
cu referin  la: facilitarea accesului la serviciile medicale primare, specializate de 
ambulator, de înalt  performan i eliminarea barierelor birocratice, precum i a 
pl ilor neformale.  

Persoanele neasigurate sunt în a teptarea mai multor condi ii de facilitare a 
încadr rii în sistemul AOAM: majorarea termenului-limit  de achitare a primei de 
asigurare, înl turarea amenzilor i penalit ilor pentru plata întârziat  a contribu iilor, 
achitarea primei în rate. În acela i timp, persoanele agreeaz  men inerea reducerilor 
aplicate la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asisten  medical . Pe 
dimensiunea de informare, ei au acelea i a tept ri ca i persoanele asigurate.  

În cadrul sistemului AOAM, persoanele neasigurate beneficiaz  de un pachet de 
servicii de prim  importan , utilizând avantajul confortului asigurat i nu sesizeaz  
necesitatea de a se încadra plenar în sistem.  

Încrederea reticent  fa  de institu iile statului se r sfrânge asupra sistemului 
AOAM i degenereaz  în prejudec i de mas , potrivit c rora, pentru accesarea unui 
serviciu calitativ sunt agreate tranzac iile de pl i neformale, chiar i în cazul 
posesorilor de poli e de asigurare obligatorie de asisten  medical . 

Prestatorii de servicii medicale sunt în a teptarea realiz rii unui proces de 
contractare durabil, flexibil i compensarea serviciilor prestate supra contract. O parte 
a prestatorilor ar accepta provocarea unei concuren e sporite, în timp ce majoritatea 
lor ar evita acest lucru. 

Ministerul S ii i Guvernul conteaz  pe: managementul eficient al 
sistemului AOAM i sporirea încrederii popula iei în sistemul AOAM, conformarea 
la prevederile politicilor i cadrului normativ al sistemului s ii i, respectiv, 
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suport în implementarea reformelor în sistemul de s tate, monitorizarea i controlul 
eficient al asisten ei medicale i utiliz rii fondurilor, sporirea transparen ei, inclusiv 
prin raportarea operativ i de calitate înalt  a  execut rii fondurilor. 
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3. ANALIZA ORGANIZA IONAL  INTERN I A 
MANAGEMENTULUI CNAM – 7S AI LUI McKINSEY 
 

Strategia – CNAM dispune de un document de dezvoltare strategic , aprobat 
prin Decizia Consiliului de Administra ie din 30.12.2013. Planificarea opera ional  
anual  cu obiective i activit i de baz , aprobat  la nivel de conducere a CNAM este 
elaborat  în baza temelor strategice. Obiectivele i activit ile planificate pentru 2014 
au fost realizate în propor ie de 80%, principalele motive fiind responsabilitatea 
redus  la nivel de efi de diviziuni i colaborare redus  între diviziuni. 

Sistemele – este insuficient  abordarea institu ional  sistemic  argumentat  
analitic pe dimensiunile intersectoriale pentru asigurarea managementului opera ional 
performant. Planificarea i raportarea trebuie sus inut  de capacit i de monitorizare 
i evaluare, pentru a asigura transparen a managementului i performan ei institu iei. 

Pentru sporirea nivelului abord rii institu ionale i redistribuirea 
responsabilit ilor relevante din rutina birocratic  a managementului de vârf, este 
necesar  dezvoltarea sistemelor de suport logistic pentru gestionarea fluxului 
informa ional, tehnologiilor informa ionale i comunica iilor i competitivit ii 
resurselor umane. Procesele de baz i de suport ale CNAM au fost identificate, 
descrise, aprobate i implementate, ceea ce a facilitat  asigurarea unitar  a calit ii i 
rezultatelor serviciilor în unit ile teritoriale. 

Structura –  structura  CNAM  se  compune  din  diviziuni  structurale  centrale  i  
teritoriale. Activitatea diviziunilor structurale centrale este supraînc rcat  cu atribu ii 
opera ionale irelevante statutului i necesit  descentralizare în scopul fortific rii 
func iilor de planificare, monitorizare, evaluare i auditare intern . Diviziunile 
structurale teritoriale responsabile de prestarea serviciilor tehnice în sistemul de 
asigur ri necesit  suport metodologic unitar, elaborat de diviziunile centrale pentru 
sus inerea opera iunilor de rutin . Coordonarea activit ilor între structuri este 
subdezvoltat i face indispensabil  reevaluarea responsabilit ilor i organizarea 
activit ii inter-structurale.  

Stilul – exist  o administrare vertical  în CNAM i un stil de management destul 
de autoritar, cu elemente liberale. Este insuficient  ini iativa managerilor de diviziuni 
structurale în solu ionarea problemelor existente. Persist  rivalitatea continu  precum 
i colaborarea slab  între efii de diviziuni. Spiritul de echip  nu este suficient de 

dezvoltat, iar cooperarea pe orizontal  este limitat .  
Personalul –  în  26  decembrie  2013  a  fost  aprobat  noua  structur  a  CNAM i  

lista agen iilor teritoriale.  
Prin urmare, efectivul-limit  al aparatului central al CNAM constituie 115 

unit i, exceptând personalul tehnic i de paz , iar agen iile teritoriale sunt 7 la 
num r, cu 155 unit i de personal administrativ. 
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Ca urmare a aprob rii noii structuri a CNAM personalul acesteia a fost distribuit 
uniform, precum i au fost aprobate regulamentele diviziunilor aparatului central al 
CNAM, statutele agen iilor teritoriale i fi ele postului. 

Abilit i – CNAM dispune de abilit i reduse în domeniile de analiz i 
evaluare, gestiunea resurselor umane. Capacit ile personalului sunt limitate în 
cunoa terea limbilor de circula ie interna ional . Sistemul de dezvoltare i instruire a 
personalului nu corespunde necesit ilor.  

Valorile comune – prin Strategia institu ional  au fost determinate valorile 
comune ale colaboratorilor CNAM, care necesit  a fi consolidate prin implementarea 
unui management eficient al comunic rii interne. 
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4. ANALIZA SWOT  
 

Analiza SWOT integreaz  analizele men ionate mai sus i asigur  un rezumat de 
management, bazat pe datele identificate de celelalte metode. Rezultatul analizei 
SWOT este concentrarea i nu doar enumerarea oportunit ilor i riscurilor externe, 
dar i a punctelor forte i slabe interne. 
 
Puncte forte: Puncte slabe: 

 O institu ie cu o istorie de 13 ani i 
reputa ie în cre tere în sistemul de 

tate; 
 Structura organizatoric  revizuit  în 

conformitate cu scopurile strategice; 
 Personalul are cuno tin e specifice i 

experien  în domeniul  AOAM; 
 Orientarea spre dezvoltare i 

performan ; 
 Motivarea personalului în baza 

sistemului de evaluare a competen elor 
individuale i performan elor colective; 
 Stagii peste hotare pentru acumularea 

de noi experien e. 
 
 

 Capacit i reduse de implementare a 
Strategiei; 
 Sistem de management insuficient; 
 Divizarea neclar  a func iilor între 

diviziuni în contextul noii structuri; 
 Capacit i de analiz  slabe; 
 Coordonarea slab  a gestion rii 

proceselor; 
 Salarii necompetitive; 
 Lucrul slab în echip i cooperare 

insuficient  între personal i diviziuni; 
 Managementul competen elor  

nedezvoltat la nivelul personalului de 
execu ie; 
 Condi ii de munc  defectuoase; 
 Transparen  insuficient  a  

ac iunilor i rezultatelor; 
 Suport informa ional redus i lipsa 

datelor necesare gestion rii proceselor 
de baz . 

Oportunit i: Riscuri: 
 Ratificarea Acordului de Asociere la 

UE; 
 Aderarea la re ele interna ionale în 

domeniul AOAM; 
 Crearea sistemului informa ional în 

domeniu AMP; 
 Obiective guvernamentale noi privind 

modernizarea sistemului de s tate 
(calitatea serviciilor de s tate, accesul 
popula iei la serviciile medicale, 
protejarea drepturilor persoanelor 

 Înr ut irea tendin elor demografice, 
emigrarea din ar  a persoanelor în 
vârsta apt  de munc , cre terea 
num rului persoanelor în etate etc.; 
 Asigurarea insuficient  cu cadre 

medicale; 
 Instabilitatea economic  a rii i 

pericolul pentru dezvoltarea durabil  
AOAM. Rata înalt  a omajului i a 

ciei; 
 Nivelul jos de cre tere a FAOAM 
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asigurate) 
 Cooperarea cu organiza iile 

interna ionale i s  beneficieze de  
dezvoltarea abilit ilor personalului  
CNAM; 
 Schimbarea atitudinii 

comportamentale pentru valoarea 
ii din partea popula iei pentru 

promovarea unui mod de via  s tos i 
a profilaxiei maladiilor; 
 Sporirea concuren ei pe pia a 

serviciilor de s tate, crearea valorii de 
calitate i eficien  la  prestarea 
serviciilor. 

pentru durabilitatea sistemului de 
tate i pentru reformele sistemice; 

 Nivelul sc zut al culturii juridice; 
 Atitudinea prejudicioas i încrederea 

redus  a popula iei i a mass-mediei în 
sistemul AOAM. 
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5. TEME STRATEGICE 
 

În baza analizei externe i interne a CNAM sunt formulate patru teme strategice 
pentru urm torii cinci ani: 
 

1. asigurarea protec iei drepturilor persoanelor asigurate; 
2. asigurarea accesului i îmbun irea calit ii serviciilor medicale; 
3. asigurarea dezvolt rii durabile a FAOAM i cre terea acoperirii popula iei cu 

AOAM; 
4. CNAM – institu ie eficient .  

 
 

6. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI 
 

Viziune: 
Popula ia rii are încredere în calitatea serviciilor publice prestate de c tre 

colaboratorii CNAM, care asigur  protec ia financiar i garanteaz  accesul echitabil 
la serviciile medicale calitative. CNAM este o institu ie – cheie în promovarea i 
implementarea reformelor în sistemul de s tate din Republica Moldova. AOAM 
este principala surs  de finan are a sistemului de s tate. 

 
Misiune: 
Oferirea garan iei siguran ei i protec iei financiare persoanelor asigurate la 

accesarea serviciilor medicale calitative. 
 
Valori: 
 etic i integritate profesional  – realiz m atribu iile de serviciu cu 

responsabilitate, eficien , corectitudine i con tiinciozitate; 
 cooperare – cre m atmosfera de încredere în colaborarea pe intern i în 

cooperarea cu partenerii; 
 receptivitate – suntem deschi i i reac ion m prompt la necesit ile 

beneficiarilor sistemului AOAM; 
 dezvoltare – suntem creativi i orienta i spre dezvoltarea continu  a 

competen elor organiza ionale i serviciilor prestate pentru a promova i implementa 
reformele în s tate.  
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7. SCOPURI STRATEGICE, INDICATORI I AC IUNI 
 

Strategia este elaborat  prin intermediul cartografierii strategice. Harta strategic  
reprezint  o viziune integrat  a celor patru teme strategice enumerate în capitolul 
precedent i asigur  vizualizarea rela iilor cauz  – efect între scopuri. Harta strategic  
a CNAM pentru urm torii 5 ani este prezentat  în Anexa nr.1. 

Fiecare scop al h ii strategice este determinat de un set de indicatori. 
Indicatorii dispun de un nivel de referin , în majoritatea cazurilor este utilizat nivelul 
înregistrat în anul 2014, în unele cazuri este utilizat nivelul anilor 2012, 2013. Pentru 
fiecare indicator este stabilit nivelul ce urmeaz  a fi atins în fiecare an, pân  în anul 
2019, inclusiv. Setul de indicatori este prezentat în Anexa nr.2.  

Sursele de informare pentru indicatorii utiliza i sunt: Biroul Na ional de 
Statistic , Centrul Na ional de Management în S tate, Organiza ia Mondial  a 

ii, Banca Mondial , Fondul Monetar Interna ional, studiile, rapoartele din 
cadrul sistemului de s tate i alte surse relevante. 

 
Scopul strategic general al CNAM este „Cre terea satisfac iei persoanelor 

asigurate cu AOAM”. Scopul este evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 
Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 

Satisfac ia persoanelor asigurate de 
calitatea serviciilor de s tate 

Urmeaz  a fi 
identificat      

Satisfac ia persoanelor asigurate de 
accesul la serviciile de s tate 

Urmeaz  a fi 
identificat      

 
Pentru m surarea acestor indicatori, se prevede urm toarea ac iune: 

Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. 

Organizarea studiului sociologic privind nivelul de a tept ri 
i impact ca rezultat al ac iunilor îndreptate spre cre terea 

satisfac iei beneficiarilor sistemului AOAM (de acces, 
calitate a serviciilor medicale, serviciilor prestate de CNAM 
i pl ile de buzunar) 

 
Decembrie 

2015 
 

DRB 

 
Managementul urm toarelor teme strategice va permite CNAM s i realizeze 

misiunea, scopurile i obiectivele. 
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7.1. Tema strategic : Asigurarea protec iei drepturilor persoanelor 
asigurate  
 

Scopul strategic: Îmbun irea suportului beneficiarului SAOAM în 
valorificarea drepturilor este evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 

Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 
Plângerile beneficiarilor SAOAM 
examinate de c tre CNAM 470 700 800 800 750 750 

 
Au fost identificate urm toarele obiective generale i specifice pentru asigurarea 

protec iei drepturilor persoanelor asigurate. 
 
Obiectiv 1: Îmbun irea serviciilor CNAM pentru beneficiari este evaluat 

i planificat, dup  cum urmeaz : 
Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 

Satisfac ia beneficiarilor SAOAM             
de serviciile prestate de CNAM 

Urmeaz  a fi 
identificat  

     

Timpul mediu de solu ionare a 
peti iilor parvenite de la beneficiarii 
SAOAM 

8 zile 10 10 10 10 10 

Ponderea persoanelor asigurate prin 
canale electronice din num rul total 
al persoanelor asigurate 

32% 40% 70% 75% 80% 85% 

 
Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 

Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. Dezvoltarea func iei de rela ii cu beneficiarii i cre terea 
calit ii deservirii beneficiarilor în AT  

Decembrie 
2016 DRB 

2. 
Organizarea studiului sociologic privind nivelul de 
satisfac ie al beneficiarilor SAOAM de serviciile prestate de 
CNAM 

Anual DRB 

3. Perfectarea i implementarea procedurii de înregistrare la 
medicul de familie 

Decembrie 
2016 DRB 

4. Dezvoltarea i implementarea unui SI de management al 
rela iilor cu beneficiarii SAOAM  

Decembrie 
2018 DRB 

5. 
Elaborarea i implementarea canalelor electronice pentru 
deservirea beneficiarilor SAOAM (cereri, adeverin e, liste de 
eviden , etc.) 

Decembrie 
2018 DRB 

6. Excluderea poli elor pe suport de hârtie  Ianuarie 2017 DRB 

7. Introducerea Institutului de mediere în procesul de 
solu ionare a litigiilor ini iate de persoanele asigurate  

Decembrie 
2018 DJ 
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Obiectiv 2: Diminuarea pl ilor directe este evaluat i planificat, dup  cum 
urmeaz :  

Indicatori Baz   2015 2016 2017 2018 2019 
Ponderea adres rilor parvenite la 
CNAM  privind efectuarea pl ilor 
directe din totalul adres rilor 
parvenite (adres ri în scris i 
verbale) 

Urmeaz  
a fi 

identificat 
     

Cota persoanelor c rora le-a fost 
condi ionat  prestarea serviciilor 
medicale  

Urmeaz  
a fi 

identificat 
     

 
Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare activit i complexe; documentul 

prevede doar activit i ale CNAM, respectiv ele trebuie considerate drept o parte a 
efortului comun, coordonat între diferi i parteneri. Ac iunile prev zute sunt 
urm toarele: 
Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. 
Organizarea campaniilor de comunicare despre drepturile i 
obliga iile beneficiarilor în cadrul SAOAM i diminuare a 
pl ilor de buzunar 

Anual SICMM i PC 

2. Întocmirea unui raport detaliat a pl ilor directe în 
colaborare cu institu iile interesate 

Decembrie 
2016 DRB 

3. Dezvoltarea unui concept strategic de diminuare a pl ilor 
directe Iulie 2017 DRB 

4. 
Modificarea prevederilor legislative în vederea diminu rii 
pl ilor directe din sistemul asigur rii obligatorii de asisten  
medical  

Decembrie 
2017 DRB 

 
 
7.2. Tema strategic : Asigurarea accesului i îmbun irea calit ii 
serviciilor medicale 
 

Scopul strategic: Asigurarea accesului i îmbun irea calit ii serviciilor 
medicale este evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 

Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 
Durata medie de a teptare la 
medicul de familie  

Urmeaz  a 
fi 

identificat 
     

Durata medie de a teptare la 
medicul cardiolog în condi ii de 
ambulator 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 

     

Durata medie de a teptare 
pentru endoprotezare de old 

1 an 10 
luni 

1 an 8 
luni 

1 an 6 
luni 

1 an 3 
luni 

1 an  

Durata medie de a teptare 3 3 2,5 2,5 2,5  



25 
 

pentru tratamentul chirurgical al 
cataractei 
Cota institu iilor medicale ce 
dep esc nivelul de evaluare a 
calit ii* 

      

Ponderea chirurgiei de o zi din 
totalul interven iilor chirurgicale 8,2%      

Spitaliz ri la 1000 persoane 17,5 17 16,5 16 16  
Nr. medicilor de familie la care 
sunt înregistra i peste 2000 
persoane 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 
     

Nr. vizitelor în condi ii de 
ambulatoriu  la 1000 persoane 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 
     

*Indicatorul este utilizat doar pentru monitorizare 
 

Obiectiv 1: Îmbun irea controlului calit ii serviciilor medicale este 
evaluat i planificat, dup  cum urmeaz :  

Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 
Num rul auditelor medicale 
externe 0 6 6 5 5 5 

Cota institu iilor evaluate din nr. 
total al institu iilor contractate 
(IMS/Farmacii) 

50,1/8,4 51,8/8,2 52,9/8 53,7/8,1 54,5/8 55/8 

Cota IMS sanc ionate din totalul 
IMS verificate* 78 70 65 62 60 60 

Cota sumelor re inute în urma 
nevalid rii serviciilor medicale 
i dezafect rii mijloacelor 

financiare din suma contractat * 

0,31 0,35 0,4 0,42 0,42 0,42 

*Indicatorii sunt utiliza i doar pentru monitorizare 
 

Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 
Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. Organizarea primei misiuni de audit extern a serviciilor de 
tate 

Februarie 
2016 DGCEC 

2. Modificarea cadrului normativ care reglementeaz  
spunderea contraven ional  pentru dezafectarea FAOAM  Martie 2015 DJ 

3. 
Realizarea campaniilor de informare axate pe subiecte legate 
de calitatea asisten ei medicale i rezultatele controalelor 
efectuate 

Martie 2015 SICMM i 
PC 

4. Elaborarea i implementarea metodologiei auditului 
codific rii în sistemul DRG 

Decembrie 
2015 DGCEC 

5. Implementarea regulamentului de verificare a serviciilor 
finan ate i contractate din FMP Mai 2015 DP 
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6. Îmbun irea monitoriz rii, controlului i conformit ii 
contractuale a serviciilor din FMP Anual DP 

7. 
Promovarea modului s tos de via  prin campanii 
transparente cu acoperire larg  teritorial  a diferitor categorii 
a popula iei cu mesaje corespunz toare riscurilor aferente 

Decembrie 
2015 DP 

8. Organizarea screening-urilor pentru diferite categorii de 
popula ie în dependen  de trendurile morbidit ii i riscuri 

August 
2015 DP 

9. Analiza utiliz rii mijloacelor financiare destinate procur rii 
serviciilor de înalt  performan    

Iulie 
2016 DGCEC 

 
 

Obiectiv 2: Eficientizarea contract rii i a metodelor de plat  este evaluat i 
planificat, dup  cum urmeaz : 

Indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cota tarifului propriu a IMS pus la 
baza contract rii în raport cu cel 
na ional  

75% 50% 25% 0 0 0 

Cota contract rii în baza pl ii pentru 
performan  în cadrul AMP 15% 15% 18% 20% 20% 20% 

Cota contract rii în baza pl ii pentru 
performan  în cadrul AMU  6% 8% 10% 13% 15% 15% 

Cota contract rii în baza pl ii pentru 
performan  în cadrul AMSA 0% 0% 5% 7% 10% 10% 

Indicele de complexitate a cazurilor 
(ICM, CASE-MIX) 1,11 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Ponderea spitaliz rilor programate 
din totalul spitaliz rilor 

Urmeaz  a fi 
identificat      

 
Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 

Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. Revizuirea programului de stimulare bazat pe performan  în 
Asisten a Medical  Primar  (AMP) Iulie 2015 DCRP 

2. 
Introducerea stimulentelor bazate pe performan  pentru a 
îmbun i eficien a i calitatea în Asisten a Medical  
Spitaliceasc  (AMS) 

Iulie 2016 DCRP 

3. Modificarea Contractului-tip încheiat cu IMS Iulie 2016 DCRP 

4. Elaborarea i pilotarea sistemului de analiz i planificare a 
necesit ilor în servicii medicale  

Noiembrie 
2018 SAES 

5. Dezvoltarea i pilotarea metodologiei de calculare a costurilor 
în baza DRG 

Decembrie 
2016 SAES 

6. Dezvoltarea func iei de contractare i cre terea calit ii 
rela iilor cu prestatorii în AT 

Decembrie 
2015 DCRP 

7. 
Elaborarea conceptului sistemului informa ional privind 
eviden a dosarelor institu iilor medico-sanitare încadrate în 
sistemul AOAM 

Mai 2015 DCRP 
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8. Perfectarea mecanismului de contractare a prestatorilor de 
asisten  medical  specializat  de ambulatoriu Iulie 2015 DCRP 

9. 
Elaborarea cerin elor pentru dezvoltarea Sistemului 
Informa ional privind eviden a serviciilor medicale de înalt  
performan  

Decembrie 
2015 DCRP 

10. Îmbun irea metodelor de plat i criteriilor de contractare a 
prestatorilor de servicii medicale 

August 
2015 DCRP 

11. 
Elaborarea conceptului de screening a maladiilor cu impact 
social major la nivel na ional i stabilirea surselor de finan are 
a acestuia 

August 
2015 DGCEC 

12. Elaborarea criteriilor de evaluare i contractare a prestatorilor 
de servicii din FMP  Mai 2015 DP 

13. 
Aprobarea Regulamentului privind modul de organizare i 
monitorizare a altor activit i de profilaxie i prevenire a 
riscurilor de îmboln vire finan ate în baza de proiecte din FMP 

Mai 2015 DP 

14. Îmbun irea metodelor de contractare din FMP prin 
contractarea proiectelor cu impact concret asupra s ii Anual DP 

 
Obiectiv 3: Eficientizarea aloca iilor pentru medicamente compensate este 

evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 
Indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ponderea aloc rilor pentru 
medicamentele compensate din 
fondul de baz  a CNAM 

6% 7% 8% 10% 10% 10% 

Ponderea cheltuielilor pentru 
medicamente din totalul 
cheltuielilor private pentru 

tate 

68% 67% 66% 65% 65% 65% 

Num rul sanc iunilor aplicate 
pentru prescrierea i eliberarea 
neregulamentar  a medicamentelor 
compensate* 

23 25 25 25 24 24 

Cota medie de compensare pentru 
medicamente 71,5 % 72 % 73 % 74 % 75 % 75% 

*Indicatorul este utilizat doar pentru monitorizare 
 

Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 
Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. Analiza situa iei i identificarea m surilor de îmbun ire i 
dezvoltare în domeniul medicamentelor compensate  

Decembrie 
2015 SM 

2. 
Introducerea sanc iunilor contraven ionale pentru 
prescrierea i eliberarea medicamentelor compensate contrar 
prevederilor legisla iei 

Septembrie 
2015 DJ 

3. Elaborarea conceptului de e-re et  Decembrie 
2015 SM 
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4. Lansarea re etei electronice Decembrie 
2018 DSI i e-T 

5. Revizuirea criteriilor de includere a medicamentelor în lista 
medicamentelor compensate 

Decembrie 
2015 SM 

6. 
Elaborarea instrumentelor pentru utilizarea ra ional  a 
medicamentelor în sectorul ambulatoriu prin intermediul 
studiului OMS/INRUD 

Decembrie 
2016 

 
SM 

 
7.3. Tema strategic : Asigurarea dezvolt rii durabile a FAOAM i 
cre terea acoperirii popula iei cu AOAM  
 

Scopul strategic: Asigurarea dezvolt rii durabile a FAOAM i cre terea 
acoperirii popula iei cu AOAM este evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 

Indicatori Baz  2015* 2016* 2017 2018 2019 
Ponderea FAOAM în PIB, % 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 
Cre terea FAOAM +11,7% +6,5% +8,1% +8,1% +8,1% +8,1% 
Cre terea real  a FAOAM  +7,0% +1,2% +2,3% +2,3% +2,3% +2,3% 
*La situa ia din 30.12.2013 
 

Obiectiv 1: Cre terea num rului de persoane asigurate pe grupuri int  în 
sistemul AOAM este evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 

Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 
Gradul de acoperire cu AOAM 83,5% 84% 84,5% 85% 85% 85% 
Nr. persoanelor  asigurate 
individual 52 000 54 000 56 000 58 000 60 000 60 000 

 
Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 

Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. Revederea mecanismului de asigurare a persoanelor în mod 
individual 

Decembrie 
2016 DRB 

2. 

Elaborarea mecanismului de achitare a primei de asigurare 
obligatorie de asisten  medical  în cazul trecerii persoanei 
dintr-o categorie a persoanelor încadrate în sistemul asigur rii 
obligatorii de asisten  medical  în alt  categorie, pe parcursul 
anului  

Decembrie 
2016 DRB 

3. 
Realizarea campaniilor de informare anuale în scopul atragerii 
persoanelor care se asigur  în mod individual i a popula iei 
neasigurate în sistemul AOAM 

Martie 2015 SICMM i 
PC 

4. Revederea sanc iunilor pentru neonorarea obliga iunilor fa  de 
sistemul AOAM 

Septembrie 
2015 DJ 

5. Revederea sistemului de asigurare obligatorie de asisten  
medical  

Decembrie 
2016 DRB 
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Obiectiv 2: Asigurarea sustenabilit ii financiare a FAOAM este evaluat i 
planificat, dup  cum urmeaz : 

Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 
Cota cheltuielilor publice pentru 

tate din totalul cheltuielilor 
pentru s tate  

57% 60% 62% 64% 64% 
 

64% 

rimea primei de asigurare în 
cot  procentual * 8% 8% 8% 9% 9% 9% 

Ponderea persoanelor neasigurate 
cu venituri mici din I quintil  de 
venit 

34% 33% 33% 33% 33% 33% 

*va fi stabilit  anual în procesul elabor rii CBTM i legii FAOAM anuale 
 

Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 
Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. Revederea metodei de calcul a sumei transferurilor din bugetul 
de stat pentru categoriile de persoane asigurate de Guvern 

Februarie 
2016 DEF 

2. 
Îmbun irea mecanismului de aplicare a principiului 
solidarit ii la colectarea veniturilor în FAOAM din achitarea 
primelor de c tre persoane neangajate i autoangajate 

Decembrie 
2017 DEF 

3. 
Revizuirea categoriilor de popula ie care sunt eligibile pentru a 
fi asigurate de c tre Guvern, în vederea subven ion rii de c tre 
stat doar a persoanelor social-dezavantajate  

Decembrie 
2017 DEF / DRB 

4. Revederea surselor de venit din care se calculeaz  primele de 
asigurare obligatorie de asisten  medical  

Decembrie 
2016 DEF 

5. Elaborarea mecanismului de înaintare a ac iunilor de regres în 
scopul recuper rii cheltuielilor din FAOAM 

Decembrie 
2017 DJ 

6. 

Revederea direc iilor de utilizare a fondurilor  AOAM: 
- fondul de profilaxie 
- fondul de dezvoltare 
- fondul de rezerv  

Decembrie 
2015 

DEF 
DP 
DIA 

SAES  
 
 
7.4. Tema strategic : CNAM – institu ie eficient   
 

Pentru o bun  func ionare a sistemului AOAM i pentru implementarea cu 
succes a reformelor sunt necesare investi ii i dezvoltarea resurselor umane, 
financiare i tehnice. De asemenea, sunt necesare eforturi sistematice de îmbun ire 
a întregului context institu ional i preg tire pentru implementarea ac iunilor 
complexe.   

 
Scopul strategic: Îmbun irea calit ii i eficien ei managementului este 

evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 



30 
 

Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 
Cota cheltuielilor administrative  1,4 % 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

 
Obiectiv 1: Îmbun irea organiz rii activit ii, cooper rii i comunic rii 

este evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 
Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 

Cota comunicatelor pozitive 
ale mass-media despre 
CNAM  

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

Cre terea nr. aprecierilor pe 
re elele de socializare 1500 1700 1900 2100 2300 2500 

Cota recomand rilor 
implementate dup  
misiunile de audit intern 

82 % 85 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

Cota proceselor care nu 
corespund celor descrise i 
aprobate 

40 % 30 % 20 % 20 % 10 % 
 

10 % 

Proiecte de colaborare în 
implementare cu parteneri 
externi 

2     
 

Nivelul de satisfac ie al 
activit ii diviziunilor 
aparatului central al CNAM 
i AT 

77,7 % 78 % 78 % 80 % 81 %   82 % 

 
Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 

Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. Îmbun irea canalelor de comunicare extern , inclusiv a 
paginii web a CNAM  

Decembrie 
2015 

SICMM i PC 
DSI i e-T 

2. Planificarea i monitorizarea ac iunilor Strategiei de 
Comunicare a CNAM 

Decembrie 
2015 SICMM i PC  

3. Crearea i implementarea re elei interne de comunicare Iulie 2016 SICMM i PC 
DSI i e-T 

4.  Dezvoltarea sistemului de management financiar i control 
în cadrul CNAM   

Februarie 
2016 DMS i RU 

 
Obiectiv 2: Alinierea structurii CNAM la prevederile Strategiei. Pentru 

atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni:  
Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. Evaluarea func iilor diviziunilor structurale ale CNAM i 
fortificarea structurii CNAM 

Decembrie 
2018 DMS i RU 

2. Revizuirea procedurilor de sistem i opera ionale  Decembrie 
2016 DMS i RU 

3. Asigurarea cu suport tehnologic informa ional Iunie 2016 DSI i e-T 
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Obiectiv 3: Dezvoltarea competen elor personalului CNAM este evaluat i 
planificat, dup  cum urmeaz : 

Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 
Nivelul de competen  al 
personalului de 
conducere 

3,0 3,5 3,8 4,0 4,0 4,0 

 
Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 

Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. Fortificarea sistemului de management al competen elor 
(individuale i colective) Martie 2015  DMS i RU 

2. 
Dezvoltarea sistemului de management al competen elor 
personalului de execu ie: descrierea i evaluarea competen elor 
speciali tilor în rela ii cu beneficiarii 

Octombrie 
2016  DMS i RU 

3. Optimizarea sistemului de management al resurselor umane Decembrie 
2019 DMS i RU 

4. 
Fortificarea colabor rii CNAM cu institu ii omoloage  
interna ionale i alinierea sistemului AOAM la bunele practici 
interna ionale în domeniul AOAM  

Decembrie 
2018 SRI 

 
Obiectiv 4: Îmbun irea i elaborarea noilor SI este evaluat i planificat, 

dup  cum urmeaz : 
Indicatori Baz  2015 2016 2017 2018 2019 

Gradul de satisfac ie a structurilor 
CNAM cu suport tehnologic 
informa ional 

49% 50% 55% 65% 75% 85% 

 
Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 

Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. 
Revizuirea Acordului cu Centrul de Guvernare Electronic  
(CGE) privind prestarea serviciilor din platforma tehnologic  
guvernamental  comun  (M-Cloud) 

Martie 2015 DSI i e-T 

2. Elaborarea i implementarea sistemului de Help-desk pentru 
sus inerea SI 

Decembrie 
2015 DSI i e-T 

3. 
Extinderea func ionalit ii site-ului corporativ al CNAM prin 
crearea platformei tehnologice pe subdomenii a paginilor web 
ale AT 

Iulie 2015 DSI i e-T 

4. Integrarea SI a CNAM cu SI guvernamental de achit ri 
electronice (M-Pay) Martie 2016 DSI i e-T 

5. Modernizarea sistemului informa ional automatizat 
„Asigurarea  Obligatorie de Asisten  Medical ” 

Decembrie 
2018 DSI i e-T 

6. Reingineria sistemului informa ional „Achitarea serviciilor 
medicale” 

Decembrie 
2019 DSI i e-T 
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Obiectiv 5: Îmbun irea calit ii datelor i a analizei, consolidarea 
planific rii strategice i opera ionale. Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d 
urm toarele ac iuni: 
Nr. 
d/o Ac iuni Termen Responsabil 

1. Optimizarea sistemului de raportare, analiza i monitorizare a 
execut rii planului opera ional i Strategiei   

Decembrie 
2015 DMS i RU 

2. Elaborarea i implementarea SI „Sistemul de control managerial 
intern al CNAM”  Iunie 2015 DSI i e-T 

3. 
Îmbun irea capacit ilor de planificare i executare a 

surilor prioritare întru realizarea scopurilor strategice i 
opera ionale în limita posibilit ilor financiare 

Decembrie 
2015 DEF 
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8. FACTORII-CHEIE PENTRU ASIGURAREA IMPLEMENT RII 
STRATEGIEI  

 
Datele privind practica interna ional  reflect  faptul, c  majoritatea institu iilor 

ueaz  în implementarea strategiei institu ionale. Motivele principale sunt 
managementul slab al strategiei i insuficien a capacit ilor institu ionale pentru 
implementare i executare, dar nu elaborarea strategiilor neeficiente. În cele ce 
urmeaz , sunt prezenta i factorii-cheie obligatorii de urmat pentru a reu i la 
implementarea Strategiei:  
 

 Liderism în realizarea strategiei – impune angajamentul ferm al 
managementului de vârf în gestionarea implement rii Strategiei. Strategia 
trebuie s  fie gestionat  de un manager cu autoritate care s  promoveze 
coeziunea colectiv  de coordonare integr  a ac iunilor strategice;  

 Cunoa terea strategiei de c tre personalul CNAM i angajamentul intern al 
persoanelor în realizarea activit ilor comune necesit  dezvoltarea 
comunic rii interne bine gestionate, care s  permit  fiec rui colaborator s i 
realizeze poten ialul abilit ilor profesionale prin contribu ia personal  în 
realizarea scopurilor, ini iativelor, indicatorilor. Urmeaz  s  fie organizate 
seminare, edin e de cre tere a gradului de informare i cunoa tere a Strategiei. 
Este indispensabil  introducerea unui sistem de gestionare a informa iei 
privind executarea strategiei; 

 Introducerea schemelor de salarizare în dependen  de rezultat în scopul 
sporirii motiv rii i fortific rii leg turii personale între angaja i i Strategie; 

 Dezvoltarea capacit ilor institu ionale este esen ial  pentru fortificarea 
diviziunilor structurale ale CNAM, sistemelor i proceselor, managementului, 
conducerii i tuturor colaboratorilor pentru îmbun irea performan ei 
institu ionale, de echip i individuale; 

 Bugetul corelat la necesit ile Strategiei const  în realizarea cu succes a 
ini iativelor strategice complexe i de dezvoltare a capacit ilor institu ionale 
ale CNAM pentru urm torii ani, doar în cazul acoperirii cu un buget adecvat; 

 Cooperarea cu partenerii, institu iile guvernamentale i nonguvernamentale, 
interna ionale presupune ob inerea deschiderii spre cooperare a partenerilor 
din interiorul sistemului i din afara lui i are un rol primordial pentru atingerea 
obiectivelor. Un rol aparte le revine rela iilor de coordonare cu institu iile din 
sistemul de s tate care elaboreaz i reglementeaz  politicile din domeniu i 
a celor de contractare cu prestatorii de servicii medicale i farmaceutice; 

 Calitatea raport rii i planificarea rulant  implic  reflectarea activit ilor 
expuse în baza setului de indicatori, care va permite evaluarea în dinamic  a 
realiz rii obiectivelor i atingerea scopului strategic. Activitatea de evaluare a 
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Strategiei va impune un caracter sistematic, care se va desf ura pe toat  
perioada de implementare i va include elaborarea în baza indicatorilor de 
monitorizare a rapoartelor anuale de progres i a raportului final de evaluare, 
identificarea erorilor, eventualelor rectific ri de con inut i form  în ac iunile 
planificate care vor fi prezentate Consiliului de administra ie al CNAM pentru 
informare i aprobare; 

 Transparen a activit ii institu ionale const  în informarea continu  a 
publicului despre procesele i rezultatele activit ilor incluse în Strategie i 
implementarea sistemului de feed-back.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 
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         Anexa nr.2 
Setul de indicatori 

Scop sur  Defini ie Unitate Formula Frecven a Responsabil 

Cre terea 
satisfac iei 

persoanelor 
asigurate cu 

AOAM  

Satisfac ia persoanelor 
asigurate de calitatea 
serviciilor de s tate  

Opinia persoanelor asigurate 
despre nivelul calit ii 
serviciilor de s tate 
(sondaje, chestionare) 

% 

Cota / ponderea persoanelor asigurate 
care sunt satisf cute de nivelul calit ii 
serviciilor de s tate / to i 
responden ii x 100 

Anual DRB 

Satisfac ia persoanelor 
asigurate de accesul la 
serviciile de s tate 

Opinia  persoanelor asigurate 
despre nivelul/gradul de 
acces la serviciile de s tate 
(sondaje, chestionare) 

% 

Cota / ponderea persoanelor asigurate 
care sunt satisf cute de nivelul / 
gradul de acces la serviciile de 

tate / to i responden ii x 100 

Anual DRB 

Îmbun irea 
suportului 

beneficiarului 
SAOAM în 

valorificarea 
drepturilor  

Plângerile beneficiarilor 
SAOAM examinate de c tre 
CNAM 

Num rul de plângeri adresate 
CNAM  nr. 

 

Num rul de plângeri pe o anumit  
perioad  
 

Anual DMS i RU 

Îmbun irea 
serviciilor CNAM 
pentru beneficiari  

Satisfac ia beneficiarilor 
SAOAM de serviciile 
prestate de CNAM 

Nivelul de satisfac ie a 
beneficiarilor de serviciile 
prestate de CNAM (sondaje, 
chestionare) 

% 

Cota de persoane asigurate mul umite 
de serviciile CNAM / to i responden ii 
x 100 Anual DRB 

Timpul mediu de solu ionare 
a peti iilor parvenite de la 
beneficiarii SAOAM 

Timpul mediu de la 
recep ionarea pân  la 
expedierea peti iei 

zile Nr. total de zile pentru r spuns / 
num rul de peti ii solu ionate Trimestrial 

DRB Ponderea persoanelor 
asigurate prin canale 
electronice din num rul total 
al persoanelor asigurate 

Cota persoanelor asigurate 
prin canale electronice din 
num rul total al persoanelor 
asigurate 

% 
Nr. de persoane asigurate prin canale 
electronice/ Nr. total de persoane 
asigurate pe parcursul anului 

Anual 

Diminuarea 
pl ilor directe  

Ponderea adres rilor 
parvenite la CNAM privind 
efectuarea pl ilor directe din 
totalul adres rilor parvenite 
(adres ri în scris i verbale)  

Cota adres rilor parvenite la 
CNAM privind efectuarea 
pl ilor directe din totalul 
adres rilor parvenite 

% 
Nr. de adres ri parvenite la CNAM 
privind efectuarea pl ilor directe/Nr. 
total de adres ri parvenite la CNAM 

Trimestrial DEF 

Cota persoanelor c rora le-a 
fost condi ionat  prestarea 
serviciilor medicale 

Cota persoanelor c rora le-a 
fost condi ionat  prestarea 
serviciilor medicale 

% 

Cota persoanelor c rora le-a fost 
condi ionat  prestarea serviciilor 
medicale / num rul plângerilor 
beneficiarilor SAOAM examinate de 

tre CNAM 

Trimestrial DRB 
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Asigurarea 
accesului i 

îmbun irea 
calit ii serviciilor 

medicale  

Durata medie de a teptare la 
medicul de familie  

Timpul de a teptare de la 
înregistrare pân  la accesarea 
serviciilor medicale oferite 
de medicul de familie 

zile 
Timpul de a teptare de la înregistrare 
pân  la accesarea serviciilor medicale 
oferite de medicul de familie 

Anual DCRP 

Durata medie de a teptare la 
medicul cardiolog în condi ii 
de ambulator 

Timpul mediu de a teptare de 
la înregistrare pân  la accesul 
la medicul cardiolog 

zile 
Timpul de a teptare de la înregistrare 
pân  la accesarea serviciilor medicale 
oferite de medicul cardiolog 

Anual DCRP 

Durata medie de a teptare 
pentru endoprotezare de old 

Timpul mediu de a teptare de 
la înregistrare pân  la accesul 
de endoprotezare de old 

lun  
Timpul de a teptare de la înregistrare 
pân  la accesarea serviciilor pentru 
endoprotezare de old 

Anual DCRP 

Durata medie de a teptare 
pentru tratamentul 
chirurgical al cataractei 

Timpul mediu de a teptare de 
la înregistrare pân  la  
tratamentul chirurgical al 
cataractei 

lun  
Timpul de a teptare de la înregistrare 
pân  la tratamentul chirurgical al 
cataractei 

Anual DCRP 

Cota institu iilor medicale ce 
dep esc nivelul de evaluare 
a calit ii 

Cota institu iilor medicale ce 
dep esc nivelul de evaluare 
a calit ii 

% 
Institu iile medicale contractate care 
dep esc nivelul de calitate / toate 
institu iile medicale contractate x 100  

Anual DCRP 

Ponderea chirurgiei de o zi 
din totalul interven iilor 
chirurgicale 

Cota cazurilor tratate operate 
cu durata de o zi din totalul 
interven iilor chirurgicale 

% 
Num rul cazurilor tratate operate cu 
durata de o zi / nr. total de opera ii x 
100 

Anual DCRP 

Spitaliz ri la 1000 persoane 
Frecven a de admitere în 
sta ionar pentru 1000 de 
persoane 

nr. Nr. de pacien i admi i în spitale x 
1000 / nr. mediu al popula iei Anual DCRP 

Nr. medicilor de familie la 
care sunt înregistra i peste 
2000 persoane 

Accesibilitatea popula iei la 
serviciile oferite de medicul 
de familie 

nr. 

Num rul persoanelor înregistrate la 
medicul de familie în RM / Num rul 
medicilor de familie în RM. Apoi 
selectam num rul de medici de familie 
la care sunt înregistrate mai mul de 
2000 persoane 

Anual, 
la momentul 
contract rii 

DCRP, 
responsabil 
de formarea 
raportului 
DSI i e-T 

Nr. vizitelor în condi ii de 
ambulatoriu  la 1000 
persoane 

Accesibilitatea persoanelor 
asigurate la serviciile prestate 
de medicii speciali ti 

nr. 

Num rul de vizite în condi ii de 
ambulator a persoanelor asigurate / 
Num rul de persoane asigurate 
înregistrate în RM x 1000  

Anual DCRP 

 
 

Îmbun irea  
controlului 

calit ii serviciilor 
medicale 

Num rul auditelor medicale 
externe 

Num rul de audite medicale 
externe stabilite de CNAM  nr. Num rul de audite externe medicale 

efectuate  Anual DGCEC 

Cota institu iilor evaluate din 
nr. total al institu iilor 
contractate (IMS/Farmacii) 

Cota institu iilor evaluate din 
nr. total al institu iilor 
contractate (IMS/Farmacii) 

% 

Num rul de cazuri nevalidate în urma 
efectu rii procesului de evaluare i 
control / nr. total de cazuri validate 
x100 

Trimestrial DGCEC 
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Cota IMS sanc ionate din 
totalul IMS verificate 

Cota IMS care în  rezultatul 
controalelor au fost 
sanc ionate din totalul IMS 
verificate 

% Num rul IMS sanc ionate / num rul 
IMS verificate x100                                   Anual DGCEC 

Cota sumelor re inute în 
urma nevalid rii serviciilor 
medicale i dezafect rii 
mijloacelor financiare din 
suma contractat  

Cota mijloacele FAOAM 
utilizate de IMS contrar 
destina iilor stabilite în 
clauzele contractuale i 
prevederilor actelor 
legislative i normative în 
vigoare din totalul 
mijloacelor contractate  

% 
Suma re inut  în rezultatul nevalid rii 
serviciilor medicale i a mijloacelor 
dezafectate / suma contractat  x100  

Anual DGCEC 

Eficientizarea  
contract rii i a 

metodelor de plat   

Cota tarifului propriu a IMS 
pus la baza contract rii în 
raport cu cel na ional  

Ajustarea tarifelor IMS la 
tariful na ional % % Tarif propriu a anului precedent  + 

% Tarif na ional Anual DCRP 

Cota contract rii în baza 
pl ii pentru performan  în 
cadrul AMP 

Cota aloca iilor pentru 
indicatorii de performan  
din bugetul AMP 

% 
Suma aloca iilor pentru indicatorii de 
performan  în AMP  / suma 
contractat  în AMP x 100 

Anual DCRP 

Cota contract rii în baza 
pl ii pentru performan  în 
cadrul AMU  

Cota aloca iilor pentru 
indicatorii de performan  în 
AMU 

% 
Suma aloca iilor pentru indicatorii de 
performan  în AMU  / suma 
contractat  în AMU x100 

Anual DCRP 

Cota contract rii în baza 
pl ii pentru performan  în 
cadrul AMSA 

Cota aloca iilor pentru 
indicatorii de performan  în 
AMSA  

% 
Suma aloca iilor pentru indicatorii de 
performan  în AMSA  / suma 
contractat  în AMSA x100 

Anual DCRP 

Indicele de complexitate a 
cazurilor (ICM, CASE-MIX) 

Num r (f  unitate) care 
exprim  resursele necesare 
spitalelor în concordan  cu 
num rul i tipul de pacien i 
trata i 

 Este generat de Sistemul 
informa ional Anual 

DCRP 

Ponderea spitaliz rilor 
programate din totalul 
spitaliz rilor 

Cota spitaliz rilor 
programate din totalul 
spitaliz rilor 
 

% 
Num rul de spitaliz ri 
programate/num rul total de 
spitaliz ri x 100 

Anual 

Eficientizarea 
aloca iilor pentru 

medicamente 
compensate 

Ponderea aloc rilor pentru 
medicamentele compensate 
din fondul de baz  a CNAM 

Ponderea aloc rilor pentru 
medicamentele compensate 
din fondul de baz  a CNAM 

% 
Alocarea pentru medicamentele 
compensate / volumul fondului de 
baz  x 100 

Anual SM 

Ponderea cheltuielilor pentru 
medicamente din totalul 
cheltuielilor private pentru 

tate 

Cota cheltuielilor pentru 
medicamente din totalul 
cheltuielilor private pentru 

tate 

% 

Pl i în numerar pentru medicamente / 
cheltuielile totale private pentru 

tate 
   

Anual SM 
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Num rul sanc iunilor aplicate 
pentru prescrierea i 
eliberarea neregulamentar  a 
medicamentelor compensate 

Num rul sanc iunilor aplicate 
institu iilor medicale i 
farmaciilor la prescrierea i 
eliberarea neregulamentar  a  
medicamentelor compensate 

nr. 

Num rul de sanc iuni aplicate pentru 
prescrierea i eliberarea 
neregulamentar  a medicamentelor 
compensate 

Anual DGCEC 

Cota medie de compensare 
pentru medicamente Cota medie de compensare  % Suma total  compensat  / suma total  

achitat  pentru medicamente x 100 Anual SM 

Asigurarea 
dezvolt rii 
durabile a 
FAOAM i 

cre terea acoperii 
popula iei cu 

AOAM  

Ponderea FAOAM în PIB  Ponderea FAOAM în PIB % Cheltuielile FAOAM / cuantumul PIB 
x 100 Anual DEF 

Cre terea FAOAM Cre terea FAOAM în 
compara ie cu anul precedent % 

Volumul fondurilor de AOAM pentru 
anul curent / volumul fondurilor  de 
AOAM pentru anul precedent x 100 

Anual DEF 

Cre terea real  FAOAM  
Corela ia dintre rata infla iei 
i cre terea FAOAM cu anul 

precedent 
% Nivelul de cre tere a fondurilor / 

nivelul infla iei x 100 Anual DEF 

Cre terea 
num rului de 

persoane asigurate 
pe grupuri int  în 
sistemul AOAM 

Gradul de acoperire cu 
AOAM 

Cota persoanelor asigurate 
din totalul popula iei % Num rul persoanelor asigurate / 

num rul total de persoane x 100 Anual DEF 

Num rul persoanelor 
asigurate individual 

Num rul de persoane 
asigurate individual nr. Num rul actual de persoane asigurate 

individual Trimestrial DSI i e-T 

Asigurarea 
sustenabilit ii 

financiare a 
FAOAM  

Cota cheltuielilor publice 
pentru s tate din totalul 
cheltuielilor pentru s tate  

Cota cheltuielilor publice 
pentru s tate din totalul 
cheltuielilor pentru s tate 

% 
Cheltuielile publice în domeniul 

ii / totalul de cheltuieli în 
domeniul s ii x 100 

Anual DEF 

rimea primei de asigurare 
în cot  procentual  

rimea primei de asigurare 
în cot  procentual   % rimea primei de asigurare în cot  

procentual   Anual DEF 

Ponderea persoanelor 
neasigurate cu venituri mici 
din I quintil  de venit 

Ponderea persoanelor 
neasigurate cu venituri mici 
din I quintil  de venit  

% 

Num rul persoanelor neasigurate cu 
venituri mici din I quintil  de venit / 
num rul total al persoanelor cu 
venituri mici din I quintil  de venit x 
100 

Anual DRB 
DEF 

Îmbun irea 
calit ii i 
eficien ei 

managementului  

Cota cheltuielilor 
administrative 

Cota cheltuielilor 
administrative % Volumul cheltuielilor administrative / 

volumul FAOAM x100 Anual DEF 

 
 
 

Cota comunicatelor pozitive 
ale mass-media despre 
CNAM  

Raportul pozitiv i negativ a 
mass-mediei despre CNAM 
pe o anumit  perioad   

% 
Aprecierile pozitive ale mass-mediei / 
toate aprecierile mass-mediei pe o 
anumit  perioad  x 100 

Trimestrial SICMM i 
PC 
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Îmbun irea 
organiz rii 
activit ii, 

cooper rii i 
comunic rii 

Cre terea nr. aprecierilor pe 
re elele de socializare 

Aprecierile paginii de 
facebook a CNAM i 
num rul de persoane care au 

zut orice activit i din 
pagina de facebook a 
CNAM, printre care se 
num  post rile, post rile 
altor persoane, reclamele de 
apreciere a paginii, 
men ion rile i vizitele 

nr. 
Num rul total de aprecieri ale paginii 
de facebook i num rul total de 
persoane care au v zut post rile  

Trimestrial SICMM i 
PC 

Cota recomand rilor 
implementate dup  misiunile 
de audit intern 

Cota recomand rilor 
implementate din Planul de 
ac iuni privind 
implementarea 
recomand rilor realizate în 
urma auditului intern efectuat  

% 
Num rul recomand rilor 
implementate / nr. total al 
recomand rilor înaintate x 100 

Anual SAI 

Cota proceselor care nu 
corespund celor descrise i 
aprobate 

Cota proceselor evaluate în 
cadrul misiunilor de audit 
intern care nu corespund 
celor descrise i aprobate 

% 

Num rul proceselor care nu corespund 
celor descrise i aprobate / nr. total de 
procese evaluate în cadrul misiunilor 
de audit  

Anual SAI 

Proiecte de colaborare în 
implementare cu parteneri 
externi 

Num rul de proiecte 
implementate cu parteneri 
externi 

nr. Num rul de proiecte implementate  Anual SRI 

Nivelul de satisfac ie al 
activit ii diviziunilor 
aparatului central al CNAM 
i AT 

Opinia personalului despre 
organizarea activit ii, 
cooperarea i comunicarea în 
cadrul diviziunilor aparatului 
central al CNAM i AT 
(chestionare) 

% Personal mul umit la un anumit nivel / 
to i responden ii x100 Anual DMS i RU 

Dezvoltarea 
competen elor 
personalului 

CNAM  

Nivelul de competen  al 
personalului de conducere 

Nivelul de competen  
personal i profesional al 
personalului de conducere 

scor 

Nivelul de competen  personal i 
profesional al personalului de 
conducere, conform Instruc iunii cu 
privire la evaluarea competen elor 
profesionale ale conduc torilor 
diviziunilor interne ale CNAM 

Anual DMS i RU 

Îmbun irea i 
elaborarea noilor 

SI  

Gradul de satisfac ie a 
structurilor CNAM cu suport 
tehnologic informa ional 

Satisfac ia personalului cu 
suport al SI pentru a 

spunde nevoilor i 
problemelor SI 

scor 
Cota acordat  conform chestionarului 
de satisfac ie (inclus  în sondajul 
principal de satisfac ie) 

Anual DMS i RU 

 


