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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  
CBTM – cadrul bugetar pe termen mediu 
CNA – Centrul Na ional Anticorup ie 
CNAM – Compania Na ional  de Asigur ri în Medicin  
IMS – institu ie medico-sanitar  
FAOAM – fondurile asigur rii obligatorii de asisten  medical   
MF – Ministerul Finan elor 
MS – Ministerul S ii 
PIB – produsul intern brut 
SI – sistem informa ional 
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Introducere 
 
Compania Na ional  de Asigur ri în Medicin  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. La etapa 
actual , 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 de s tate în Republica 
Moldova. 
 
Strategia de dezvoltare institu ional  a Companiei Na ionale de Asigur ri 
în Medicin  pentru anii 2013-2017 ( 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 

tate. 
 
Documentul strategic se bazeaz  pe politicile Guvernului de dezvoltare 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 
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ii racordat la necesit ile i a tept rile societ ii. Calitatea 
colabor rii intersectoriale i performan ele fiec rui partener public sunt 
determinante la implementarea reu it  a Strategiei.  
 
Ac iunile expuse în Strategie sunt întemeiate pe criteriile stipulate în 
documentele de politici din sectorul s ii i elaborate în conformitate 
cu cerin ele Organiza iei Mondiale a S ii, la care Republica Moldova 
este parte. Au fost consultate urm toarele documente strategice pentru 
sectorul s ii: 
 

 Hot rârea Guvernului nr. 886 din 06.08.2007 „Cu privire la 
aprobarea Politicii Na ionale de S tate pentru anii 2007-2021”; 

 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. 289 din 07.05.2012 „Privind aprobarea 
Planului de Ac iuni al Guvernului pentru perioada 2012-2015”; 

 Ordinul Ministerului S ii nr. 192 din 01.03.2012 „Cu privire la 
aprobarea Foii de parcurs „Accelerarea reformelor: abordarea 
necesit ilor din domeniul s ii prin politici investi ionale””, cu 
modific rile i complet rile ulterioare. 
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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 14 categorii de persoane (copii, 
elevi, studen i, pensionari, omeri, invalizi etc.), care constituie circa 54% 
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 în s tate 
Dup  implementarea AOAM, cheltuielile publice în s tate au crescut de 
4 ori, de la 1 105,2 mln. lei în anul 2003 la 4 259,6 mln. lei în anul 2011 i 
constituie 13,3% din totalul cheltuielilor bugetului consolidat 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 85% din cheltuielile publice destinate sistemului de 

tate.  
 
Indicatorii de evaluare a s ii popula iei nu au suferit îmbun iri 
esen iale, iar atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului necesit  



 7

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 formale 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 54% în anul 2010. Ca rezultat, 
cheltuielile gospod riilor 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 s 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 
constituie: 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 

tate i provoc rile de moment i de viitor, elaborarea i 
implementarea Strategiei de dezvoltare institu ional  a CNAM pentru anii 
2013 – 2017 va fortifica rolul AOAM ca instrument financiar de 
promovare a politicilor pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a 
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sistemului ocrotirii s ii în scopul sporirii satisfac iei beneficiarilor 
sistemului. 

 
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 noul pre edinte 
demonstreaz  o cre tere a colabor rii. Tendin a general ine de 
dezvoltarea politicilor statului de integrare în cadrul Uniunii Europene.  
 
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 . 
 
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 

ii stabilite în documentele de politici guvernamentale. Într-un ir de 
hot râri ale Guvernului aprobate între anii 2010 i 2012, se preconizeaz  
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mai multe ini iative de parteneriat public-privat, ce in de infrastructur i 
prestarea serviciilor publice de s tate. 
 
Deciziile politice de asigurare a accesului la servicii medicale de baz  a 
întregii popula ii, materializate 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, au 
îmbun it drepturile fundamentale ale cet enilor la servicii de s tate. 
Totu i, aceste schimb ri au creat dileme pentru diferite grupuri sociale cu 
privire la motivarea ob inerii calit ii de asigurat. 
 
Discrepan ele mari între veniturile popula iei rurale i urbane influen eaz  
accesul persoanelor la servicii de s tate calitative i capacitatea lor de 
achitare a primei de asigurare medical . Concentrarea asisten ei medicale 
specializate i a tehnicii performante în zonele de s tate scoate în 
eviden  problema fluxului persoanelor din mediul rural la servicii 
medicale.  
 
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 apropiat 
indicelui pre urilor de consum.  

 
Tabel nr. 1.  

Prognoza indicatorilor macroeconomici a Republicii Moldova 
pentru anii 2013-2015 

 
Indicator Unitate 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

În pre uri 
comparabile  

        

PIB  % 94,0 107,1 106,4 100,0 104,0 105,0 105,5 
Salariu mediu 
lunar, real 

% 108,6 100,7 103,7 105,0 104,0 105,0 105,0 

Fondul de 
remunerare a 
muncii, real 

% 102,7 97,0 100,4 102,0 105,0 105,0 105,0 

Indicele 
pre urilor de 
consum mediu 
anual 

% 100,0 107,4 107,6 104,7 105,5 105,0 105,0 



 10

Soldul balan ei 
comerciale 

mil. 
USD 

-1995 -2314 -2974,5 -2980 -3100 -3325 -3570 

Sursa: Ministerul Economiei, din 13.11.2012 
 
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 va spori 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 domeniul s ii 
i lipsa mecanismelor alternative de finan are va avea drept consecin  

instabilitatea finan rii pe termen lung a serviciilor de s tate i, prin 
urmare, a sistemului AOAM. În pofida prognozei major rii fondului de 
remunerare a muncii, prin urmare a contribu iilor la fondurile AOAM, 
ajust rile la infla ie i poten iala mic orare a aloca iilor Guvernului pentru 

tate, vor p stra un climat financiar problematic pentru prestarea 
serviciilor de s tate calitative. 
 
Tendin e sociale i demografice – pe parcursul ultimilor ani s-a înregistrat 
o tendin  negativ  de migra ie a persoanelor din Republica Moldova. 
Primordial, decizia persoanelor 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 , tendin ele demografice, 
pe parcursul ultimilor trei ani, sunt caracterizate prin diminuarea atât a 
natalit ii, cât i a mortalit ii generale, de asemenea prin mic orarea 
valorii indicatorului „sporul natural al popula iei”. Structura pe vârste a 
popula iei poart  amprenta caracteristic  unui proces de îmb trânire 
demografic , indus de sc derea natalit ii, care a determinat mic orarea 
num rului popula iei tinere.  
 
Speran a de via  la na tere s-a majorat cu trei ani în perioada anilor 2006 
i 2011, atingînd 73,5 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 
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acela i timp, contribu ia persoanelor în etate la sistemul AOAM va fi în 
diminuare constant .  
 
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 creaz  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 creaz  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. 
 
Reputa ia sistemului AOAM în 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 80% în prezent, 
este de atins cu respectarea unor pre-condi ii: men inerea principiului 
egalit ii pentru participan ii la sistemul AOAM, inclusiv tratarea 
echitabil  a popula iei asigurate i neasigurate. 
 
Datele expuse mai jos prezint  resursele sistemului s ii i utilizarea 
acestora pe parcursul ultimilor 10 ani. 
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Tabelul nr. 2. 
Unii indicatori de utilizare a resurselor în sistemul s ii 

 pentru anii  2002-2011 
 

Indicatori 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Num r paturi 
(abs.) 

22194 21813 20752 20457 20265 19856 19997 20021 19838 19785 

Paturi la 10 000 
popula ie 

61.3 60.5 57.6 57 56.6 55.6 56 56.2 55.7 55.6 

Durata medie 
anual  de utilizare 
a patului (zile) 

285 280 241 265 272 281 291 289 291 296 

Durata medie de 
spitalizare (zile) 

11.4 10.6 9.2 9.8 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5 9.5 

Num rul 
medicilor de 
familie  la  
10 000 popula ie 

5.9 5.8 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 

Num rul vizitelor 
la medicul de 
familie pentru 1 
persoan  

 3 2.4 2.8 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 

Num rul vizitelor 
la specialist 
pentru 1 persoan   

6.2 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.4 3.6 3.6 

Num rul 
solicit rilor de 
urgen  la 1000 
popula ie 

162.4 168.8 215.8 254.6 266.2 281.4 282.7 301.9 282.7 279.5 

Dinamica cre terii 
pre urilor la 
medicamente 

   +16.2 +23.74 +6.71 +4.85 +15.94 +6.6 -2.15 

Num rul 
medicilor  (total 
pe MS) 

11224 10978 10753 10833 10767 10646 10723 10784 10619 10657 

Num rul 
personalului 
medical mediu 
(total pe MS) 

25384 24458 23581 23510 22678 22648 22662 23155 23003 22855 

Sursa: Ministerul S ii (Centrul Na ional deManagement 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 serviciilor de s tate. Presiunile asupra 
diminu rii pl ilor directe i, cu 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. 
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Men inerea accesului echitabil al popula iei la servicii de s tate 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 

tre prestatorii de servicii medicale.  
 
Optimizarea infrastructurii spitalice ti prin reducere i modernizare 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 spitalelelor, 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 comportamentul de s tate al 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 sus inerii acestor reforme, este implementat noul mecanism de 
finan are în asisten a medical  spitaliceasc , bazat pe grupuri omogene de 
diagnostic – DRG (CASE-MIX) i plata pentru performan . Sistemul de 
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pl i DRG va fi extins în toat  republica, începând cu anul 2013, iar 
CNAM va fi institu ia abilitat  de gestionarea acestui mecanism de plat . 
Dezvoltarea parteneriatului public-privat în prestarea serviciilor de 

tate va încuraja concuren a i prestarea serviciilor calitative. 
 
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. 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
oficiale

dintre care pl
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 Shishkin i Matthew Jowett – O analiz  a reformelor în finan area        

ii în Republica Moldova. 
 
Calitatea serviciilor medicale necesit  investi ii capitale de infrastructur , 
dot ri medicale 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 condi iilor de infrastructur , 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  proactiv, se impune 
continuarea moderniz rii procedurilor i mecanismelor de contractare la 
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toate nivelele de asisten  medical  prin: axarea mai mare pe calitate i 
prestarea rezultatelor, raportarea i evaluarea transparent  a serviciilor, 
protec ia drepturilor persoanelor asigurate i claritatea responsabilit ilor. 
 

2.3. 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 pacient, prestator de servicii de 

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 s 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 
barierilor 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 
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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, 
sus inere în scopul facilit rii reglement rilor legale a sistemului s ii 
i suport în implementarea reformelor de s tate, controlul calitativ al 

prestatorilor de servicii, raportarea operativ i de calitate înalt  a  
execut rii fondurilor i prest rii serviciilor din cadrul sistemului. 
 

3. Analiza organiza ional  intern i a managementului 
CNAM - 7S ai lui McKinsey 
 
Strategia – în prezent, CNAM nu dispune de un document de dezvoltare 
strategic  aprobat. Exist , îns , o planificare opera ional  anual  cu 
obiective i activit i de baz , aprobate la nivel de conducere a CNAM. 
Totodat , reie ind din documentele strategice ale sistemului de s tate, în 
paralel, la nivel de structuri, sunt elaborate i implementate planuri de 
ac iuni pe perioade determinate de dezvoltare a activit ii. Totu i, 
obiectivele i activit ile din planul institu ional i cele realizate la nivel 
de structur  sunt sincronizate doar par ial. Punctul slab în managementul 
strategic al CNAM poate fi considerat caracterul încomensurabil în 
planificarea i raportarea strategic i opera ional .  
 
Sistemele – nu este dezvoltat  abordarea institu ional  sistemic  
argumentat  analitic pe dimensiunile intersectoriale juridice, economice, 
sociale, tehnologice i a resurselor umane, pentru asigurarea 
managementului opera ional performant. Se impune concentrarea 
ac iunilor i activit ilor opera ionale sectoriale într-un context 
metodologic de planificare pe termen lung, mediu i scurt. Planificarea 
trebuie sus inut  de capacit i de evaluare, monitorizare i raportare  
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 



 17

gestionarea fluxului informa ional, tehnologiilor informa ionale i 
comunica iilor, competitivit ii resurselor umane i remodelarea structurii 
sistemului administrativ. Procesele relevante i de suport ale CNAM nu 
sunt identificate i nici descrise corespunz tor, ceea ce face dificil  
asigurarea unitar  a calit ii i rezultatelor serviciilor în unit ile 
teritoriale.  
 
Structura – structura CNAM se compune din subdiviziuni structurale 
centrale i teritoriale. Activitatea subdiviziunilor 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 . Subdiviziunile structurale 
teritoriale responsabile de prestarea serviciilor tehnice în sistemul de 
asigur ri necesit  suport metodologic unitar, elaborat de subdiviziunile 
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 interstructurale.  
 
Stilul – exist  o administrare vertical  în CNAM i un stil de management 
destul de autoritar, cu elemente liberale. Este insuficient  ini iativa 
managerilor de subdiviziuni structurale în solu ionarea problemelor 
existente i persist  rivalitatea continu . Spiritul de echip  nu este 
suficient de dezvoltat, iar cooperarea pe orizontal  este limitat . Stilul de 
administrare corespunde structurii i calit ii resurselor umane existente. 
 
Personalul – 76% din personalul CNAM au studii superioare. Aparatul 
central al CNAM este format din 80,5 unit i salariale, dintre care 
personal de baz  - 64 unit i. Agen iile teritoriale au 218 unit i salariale. 
Distribuirea i utilizarea personalului nu este uniform , motiv pentru care  
eficien a este la un nivel redus. Func iile-cheie sunt acoperite cu personal 
relevant, func iile de suport necesit  completare. 
 
Abilit i – CNAM dispune de abilit i reduse  în domeniile de analiz i 
evaluare, managementul resurselor umane, managementul proceselor i 
audit intern. 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 - echipa CNAM a fost creat  în anul 2004 cu o sarcin  
specific  – s  asigure durabilitatea finan rii sistemului s ii. Toate 
capacit ile au fost mobilizate în vederea realiz rii acestui obiectiv. Prin 
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urmare, se crease o valoare de cooperare (atmosfer  de încredere atât în 
comunicarea pe intern, cât i în comunicarea cu beneficiarii, partenerii). 
Dup  implementarea sistemului AOAM, obiectivul a fost atins, n-au fost 
puse alte obiective majore care s  mobilizeze adi ional colectivul. La 
moment nu avem valori definite explicit.  
 

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  11  
ani i reputa ie în cre tere în 
sistemul de s tate; 
 Personalul-cheie este 

entuziast i are voin a s  
implementeze strategia, i s  
realizeze schimbarea; 
 O parte semnificativ  a 

personalului are abilit ile necesare 
i le poate utiliza pentru 

dezvoltarea competen elor;  
 O parte semnificativ  a 

echipei este destul de tân i 
deschis  pentru noi provoc ri; 
 Salarii competitive pentru 

sectorul public. 
 

 Lipsa strategiei i planific rii 
pe termen lung; 
 Sisteme de management 

insuficiente, folosirea unor 
instrumente slabe de analiz i 
monitorizare; 
 Management slab al 

proceselor i lipsa 
descrierii/standardiz rii proceselor 
i serviciilor; 
 Structura i organizarea 

activit ii nu este echilibrat  
suficient, structurile centrale sunt 
supraînc rcate cu activit i. 
Distribuirea responsabilit ilor nu 
este uniform ; 
 Lucrul  slab  în  echip i  

cooperare insuficient  între 
personal i structuri; 
 Abilit i i competen e 

limitate, managementul 
competen elor slab dezvoltat; 
 Condi ii de munc  

defectuoase; 
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 Motivare de cre tere 
profesional  insuficient  a 
personalului; 
 Transparen  insuficient  a  

rezultatelor i performan elor. 
Oportunit i: Riscuri: 

  sus in  reformele 
sistemului s ii în ar , s  
sus in  implementarea strategiilor 
i documentelor de politici ale 

Guvernului i Ministerului 
ii în sectorul s ii; 

  îmbun easc  calitatea 
serviciilor de s tate i 
cuno tin ele prestatorilor de 
servicii medicale despre calitate; 
  îmbun easc  accesul 

popula iei la serviciile medicale; 
  majoreze eficien a 

financiar  în prestarea serviciilor i 
transparen a performan ei i 
rezultatelor prestatorilor; 
  protejeze drepturile 

persoanelor asigurate, în 
conformitate cu a tept rile 
acestora; 
  coopereze cu organiza iile 

interna ionale i s  beneficieze de  
dezvoltarea abilit ilor personalului  
CNAM; 
 Utilizarea provoc rii de 

schimbare a 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 

 Înr ut irea tendin elor 
demografice, emigrarea din ar  a 
persoanelor în vârsta apt  de 
munc , inclusiv a personalului 
medical, cre terea num rului 
persoanelor în etate etc.; 
 Instabilitatea economic  a 
rii i pericolul pentru dezvoltarea 

durabil  AOAM. Rata înalt  a 
omajului i cre terea s ciei; 
 Rata joas  de cre tere a 

FAOAM poate crea riscuri pentru 
durabilitatea sistemului de s tate 
i pentru reformele sistemice; 
 Modific rile frecvente ale 

structurii i priorit ilor 
Ministerului S ii; 
 Insuficien a cunoa terii 

no iunilor juridice, tradi ii i rela ii 
foarte puternice între grupuri 
sociale care nu urmeaz  necesit ile 
contemporane de asigurare; 
 Lobismul puternic din partea  

companiilor private de asigur ri în 
scopul liberaliz rii sistemului 
AOAM, care poate fragmenta 
finan area sistemului de s tate i 
reduce substan ial accesul 
popula iei la serviciile de s tate; 
 Atitudinea prejudicioas i 

lipsa încrederii popula iei i mass-
mediei în serviciile de s tate 
(cultur  sanitar  insuficient ). 
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valorii de calitate i eficien  la  
prestarea serviciilor. 

 
 
 
 

 
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 

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; 
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 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.  
 

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 cazurior este 
utilizat nivelul înregistrat în anul 2011, în unele cazuri este utilizat nivelul 
anului 2010. Pentru fiecare indicator este stabilit nivelul ce urmeaz  a fi 
atins în fiecare an, pân  în anul 2017, 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 S 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  2013 2014 2015 2016 2017 
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 

     

 
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: Asigurarea protec iei drepturilor persoanelor 
asigurate este evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 
 

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Plângerile clien ilor 335 600 700 800 800 750 
 
Au fost identificate urm toarele obiective generale i specifice pentru 
asigurarea protec iei drepturilor persoanelor asigurate. 
 
Obiectiv: Îmbun irea serviciilor pentru clien i i asigurarea cu 
asisten  a persoanelor asigurate este  evaluat i planificat, dup  cum 
urmeaz : 
 

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Satisfac ia persoanelor 
asigurate cu serviciile 
prestate de CNAM 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 

     

Timpul mediu de 
solu ionare a peti iilor  

20 zile 15 14 13 
 

12 10 

Cota peti iilor 
solu ionate  

Urmeaz  a 
fi 

identificat 

     

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

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Dezvoltarea conceptului de 
management al peti iilor i 
procedurilor, elaborarea manualelor 
de proceduri 

iulie 2013 Subdiviziunea 
responsabil  

pentru 
protec ia 

beneficiarului 
2. Introducerea canalelor i 

instrumentelor SI pentru gestionarea 
listelor persoanelor asigurate i 
neasigurate, peti iilor, etc.  

septembrie 
2013 

Direc ia 
sisteme 

informa ionale 

3. Introducerea liniei verde pentru 
subdiviziunea protec ia beneficiarului 

septembrie 
2013 

Subdiviziunea 
responsabil  
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– Call Center pentru 
protec ia 

beneficiarului 
4. Lansarea sistemului de feed-back a 

protec iei beneficiarului 
decembrie 

2013 
Subdiviziunea 
responsabil  

pentru 
protec ia 

beneficiarului 
 
Obiectiv: Diminuarea pl ilor directe i neformale este evaluat i 
planificat, dup  cum urmeaz : 
 

Indicatori Baz  
(2010) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Cota persoanelor care au 
efectuat pl i neformale din 
totalul celor care au 
efectuat pl i directe pentru 
servicii medicale acordate 
în AMP i AMSA  

37% 32% 28% 24% 22% 20% 

Cota persoanelor care au 
efectuat pl i neformale din 
totalul celor care au 
efectuat pl i directe pentru 
servicii medicale în AMS 

94% 90% 80% 65% 55% 45% 

Cota cheltuielilor directe 
din totalul cheltuielilor 
pentru sanatate 

46% 45% 43% 40% 38% 36% 

 
Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare activit i complexe; 
documentul prevede doar activit i legate de 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. Efectuarea unei analize detaliate a 
pl ilor neformale, în colaborare cu 
Biroul Na ional de Statistic i alte 
institu ii interesate 

decembrie 
2013 

Subdiviziunea 
responsabil  

pentru protec ia 
beneficiarului 

2. Dezvoltarea conceptului strategic iulie 2014 Subdiviziunea 
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de diminuare a pl ilor din buzunar responsabil  
pentru protec ia 
beneficiarului 

3. Dezvoltarea cooper rii cu alte 
structuri pentru a reduce pl ile 
neformale (MS, CNA, Curtea de 
Conturi, etc.) 

permanent Subdiviziunea 
responsabil  

pentru protec ia 
beneficiarului 

4. Organizarea campaniilor de 
comunicare în scopul elimin rii 
pl ilor neformale 

începând cu 
octombrie – 
noiembrie 

2014, anual 

Serviciul 
informare i 

comunicare cu 
mass-media 

 
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  2013 2014 2015 2016 2017 
Durata medie de 

teptare la medicul 
de familie  

Urmeaz  a fi 
identificat 

     

Durata medie de 
teptare la medicul 

cardiolog în 
condi ii de 
ambulator 

Urmeaz  a fi 
identificat 

     

Durata medie de 
teptare pentru 

endoprotezare de 
old 

12 luni 11 10 10 9 8 

Durata medie de 
teptare pentru 

opera ia de 
cataract  

4 luni 3,5 3 3 2,5 2,5 

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

Elaborarea 
metodologiei 

     

Durata medie de 9,5 9 8,5 8 7,5 7 
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spitalizare 
Ponderea chirurgiei 
de o zi din totalul 
interven iilor 
chirurgicale 

Urmeaz  a fi 
identificat 

     

Rata medie de 
utilizare a patului 
spitalicesc acut  

92,5 93 93 93,5 94 95 

Spitaliz ri la 1000 
persoane 

18,5 18 17,5 17 16,5 16 

 
Obiectiv: Sus inerea reformelor în domeniul s ii 
(descentralizarea AMP, regionalizarea spitalelor etc.) este evaluat i 
planificat, dup  cum urmeaz : 
 

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Cota spitalelor 
contractate 
conform Master 
Planului*  

Urmeaz  a 
fi 

planificat 

     

Cota centrelor de 
tate 

contractate direct 
de CNAM  

38,5% 
(94/244) 

50% 90% 100% 100% 100% 

 
*Precondi ie – Ministerul S ii va elabora i aproba un nou 
nomenclator al IMS în conformitate cu Master Planul în AMS.  
 
Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 
 
Nr. 
d/o 

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Contractarea selectiv  a spitalelor în 
conformitate cu nomenclatorul 
aprobat conform Master Planului 
pentru reforma asisten ei medicale 
spitalice ti 

Noile 
principii de 
selectare a 

prestatorilor 
de servicii 

medicale vor 
fi introduse 
din 2014 i  

Direc ia 
contractare i 

rela ii cu 
prestatorii 
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finalizate în 
2016 

2. Revizuirea principiilor de repartizare 
a fondului de dezvoltare i 
modernizare a prestatorilor publici 
de servicii medicale cu prioritizare a 
institu iilor incluse în Master Plan i 
centrelor de s tate, în baza 
indicatorilor de performan  

februarie 
2014 

Direc ia 
administrare a 

fondului 
surilor de 

profilaxie i a 
fondului de 
dezvoltare 

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

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Num rul auditelor 
medicale externe 

0 1 3 5 5 5 

Cota  devierilor de la 
standardele i 
protocoalele medicale  

0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 

Num rul sanc iunilor 
aplicate  

0 0 5 5 3 3 

Num rul peti iilor 
rezolvate referitoare la 
calitatea serviciilor 
medicale  

13 25 35 40 40 40 

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

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Dezvoltarea unui nou concept a 
controlului calit ii serviciilor 
medicale i definirea sistemului 
de indicatori pentru evaluare 

martie 2013 Direc ia evaluare 
i control 

2. Introducerea misiunilor de audit 
extern a serviciilor de s tate 

noiembrie 
2013 

Direc ia evaluare 
i control 

3. Modificarea cadrului normativ în 
scopul aplic rii sanc iunilor 

decembrie 
2013 

Direc ia  juridic  
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4. Reorganizarea activit ii de 
evaluare i control (controlul 
interteritorial, de la controlul 
tehnic la cel specializat pentru 
domeniile prioritare etc.) 

august 2014 Direc ia evaluare 
i control 

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

începând cu 
septembrie 
2014, anual 

Serviciul 
informare i 

comunicare cu 
mass-media 

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

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Devierea maxim  a 
tarifului pus la baza 
contract rii de la tariful 
na ional spre cel propriu 
institu iei medicale  

0% 100% 70% 40% 10% 0% 

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

4% 10% 12% 15% 18% 20% 

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

4,1% 5% 6% 7% 8% 10% 

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

0% 0% 0% 5% 7% 10% 

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

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Dezvoltarea unui nou concept a 
contract rii institu iilor medicale i 
a sistemului de indicatori. Suportul 
prestatorilor de servicii în procesul 
de contractare, în scopul cre rii 
capacit ilor comune în gestionarea 

august 
2013 

Direc ia 
contractare i 

rela ii cu 
prestatorii 
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planific rii i negocierilor, 
managementului i raport rii 
performan ei contractului i în 
scopul sporirii transparen ei 
folosirii fondurilor 

2. Dezvoltarea i introducerea pl ilor 
pentru performan  în:  
Asisten a Medical  Primar  
 
 
Asisten a Medical  Urgent  
Prespitaliceasc  
 
Asisten a Medical  Specializat  de 
Ambulator 

 
 

ianuarie 
2013 

 
ianuarie  

2014 
 

ianuarie  
2015 

 
 
 

Direc ia 
contractare i 

rela ii cu 
prestatorii 

3. Modificarea formei Contractului-tip 
încheiat cu IMS 

august 
2013 

Direc ia  juridic  

4. Dezvoltarea unui sistem de 
raportare referitor la performan i 
indicatori de calitate a institu iilor 
medicale i stabilirea clasamentului 
institu iilor medicale în baza 
acestora 

septembrie 
2013 

Direc ia 
contractare i 

rela ii cu 
prestatorii 

5. Dezvoltarea conceptului de sistem 
informa ional eficient necesar 
pentru de inerea informa iei 
calitative i la timp (DRG, plata 
pentru performan , planificare i 
raportare etc.) 

septembrie 
2013 

Direc ia 
contractare i 

rela ii cu 
prestatorii 

6. Elaborarea propunerilor de 
modificare i completare a 
Programului unic 

iulie 2014 Direc ia 
contractare i 

rela ii cu 
prestatorii 

7. Dezvoltarea sistemului de calculare 
a costurilor în baza DRG 

septembrie 
2014 

Subdiviziunea 
responsabil  de  

DRG 
8. Pilotarea sistemului de calculare a 

costurilor în baza DRG 
august 
2015 

Subdiviziunea 
responsabil  de  

DRG 
9. Implementarea sistemului de 

calculare a costurilor în baza DRG 
decembrie 

2016 
Subdiviziunea 

responsabil  de  
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la nivel na ional DRG 

10. Introducerea alegerii libere a 
spitalelor de acela i nivel în zone-
pilot 

ianuarie 
2013 

Direc ia 
contractare i 

rela ii cu 
prestatorii 

11. Introducerea alegerii libere a 
prestatorilor de servicii medicale de 

tre pacient în cazul referirilor la 
specialist  

ianuarie 
2015 

Direc ia 
contractare i 

rela ii cu 
prestatorii 

 
Obiectiv: Eficientizarea aloca iilor pentru medicamente compensate 
este evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 

 
Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 

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

4,3% 5% 6% 7% 8% 10% 

Ponderea cheltuielilor 
pentru medicamente din 
pl ile directe ale 
gospod riilor casnice 

72% 71% 68% 67% 66% 65% 

Num rul sanc iunilor 
aplicate pentru 
prescrierea i eliberarea 
medicamentelor 
compensate 

0 0 5 5 3 3 

Cota medie de 
compensare pentru 
medicamente 

71% 71% 72% 73% 74% 75% 

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

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Reevaluarea mecanismului de 
includere/excludere a 
medicamentelor compensate, 
sus inerea includerii i folosirii 
medicamentelor generice în lista 

septembrie 
2013 

Subdiviziunea 
responsabil  

pentru 
domeniul 

medicamentelor 
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medicamentelor compensate, în 
colaborare cu Agen ia 
Medicamentului/MS 

2. Fortificarea controlului asupra 
prescrierii i eliber rii 
medicamentelor compensate i 
introducerea sanc iunilor în scopul 
îmbun irii situa iei. Descrierea 
noilor metode de control 

decembrie 
2013 

Direc ia 
evaluare i 

control 

3. Dezvoltarea conceptului de e-re et   decembrie 
2014 

Subdiviziunea 
responsabil  

pentru 
domeniul 

medicamentelor 
4. Lansarea re etei electronice decembrie 

2015 
Direc ia 
sisteme 

informa ionale 
 

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  2013 2014 2015 2016 2017 
Ponderea FAOAM 
în PIB, % 

4,4% 4,2% 4,3% 4,4%   

Cre terea FAOAM +8,6% +3,8% 14,4% 13,5%   
Cre terea real  a 
FAOAM  

+1,8% -0,1% +10,4% +9,5%   

 
Obiectiv: Atragerea persoanelor i grupurilor- int  în sistemul AOAM 
este evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 
 

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Gradul de acoperire 
cu AOAM 

80,6% 81% 82% 83% 84% 85% 

Nr. persoanelor noi Urmeaz  a      
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asigurate individual  fi 
identificat 

Nr. persoanelor care 
au p sit sistemul 
AOAM 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 

     

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

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Includerea studen ilor str ini în 
sistemul AOAM  

iulie 2013 Direc ia 
juridic  

2. Includerea angaja ilor structurilor de 
for  în sistemul AOAM  

iulie 2014 Direc ia 
juridic  

3. Introducerea mijloacelor legale pentru a 
stabili obliga ia de a de ine poli a de 
asigurare, stabilirea termenului de 14 
zile de activare a poli ei de la 
cump rarea acesteia 

iulie 2013 Direc ia 
juridic  

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

trimestrele 
I i IV 
(anual) 

Serviciul de 
informare i 

comunicare cu 
mass-media 

 
Obiectiv: Cre terea m rimii FAOAM este evaluat i planificat, dup  
cum urmeaz : 
 

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Cota cheltuielilor publice 
pentru s tate din 
totalul cheltuielilor 
pentru s tate  

54% 55% 57% 60% 62% 64% 

rimea primei de 
asigurare în cot  
procentual * 

7% 7% 7,5% 8% 8,5% 9% 

Ponderea persoanelor 
neasigurate cu venituri 
mici din I quintil  de 
venit  

27% 
(2010) 27% 26% 22% 22% 22% 
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*va fi stabilit  anual în procesul elabor rii CBTM 
 
Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 
 
Nr. 
d/o 

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Elaborarea i înaintarea propunerilor 
de stabilire a m rimii primei de 
asigurare ce urmeaz  a fi identificat  
anual la nivelul CBTM  
 

februarie 
2013, 
anual 

Direc ia 
economie i 
planificare 

 

2. Reexaminarea raportului dintre bugetul 
de stat i fondurile de AOAM în scopul 
determin rii m rimii transferurilor din 
bugetul de stat pentru persoanele 
asigurate de Guvern 

martie 
2013, 
anual 

Direc ia 
economie i 
planificare 

3. Elaborarea conceptului strategic de 
consolidare a sistemului de finan are 

iunie 2013 Direc ia 
economie i 
planificare 

 
4. Reevaluarea conceptului i metodelor 

de calculare a primei de asigurare 
pentru persoanele care se asigur  în 
mod individual (de in torii de patent ,  
notarii, avoca ii etc.) 

iulie 2013 Direc ia 
economie i 
planificare 

 

5. 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 

iunie 2014 Direc ia 
economie i 
planificare 

6. Reevaluarea reducerilor pentru 
procurarea poli ei de asigurare 
medical i men inerea lor doar pentru 
persoanele cu venitul lunar sub nivelul 
minim de existen  

iulie 2014 Direc ia 
economie i 
planificare 

 
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 
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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 CNAM este 
evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 
 

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Eficien a 
managementului 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 

     

Calitatea execut rii 
planului de ac iuni 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 

     

Satisfac ia 
personalului CNAM 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 

     

Cota cheltuielilor 
administrative  

1% 1,15% 1,2% 1,25% 1,3% 1,35% 

 
Obiectiv: Dezvoltarea managementului proceselor i al calit ii este 
evaluat i planificat, dup  cum urmeaz : 
 

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Cota proceselor 
optimizate dup  
misiunile de audit intern 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 

     

Calitatea 
managementului 
proceselor 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 

     

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

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Identificarea proceselor-cheie i de 
suport pentru a fi descrise în cadrul 
managementului proceselor. 
Elaborarea planului de descriere a 
proceselor 

iunie 
 2013 

Direc ia 
dezvoltare 

strategic i 
resurse umane 

2. Descrirea proceselor i identificarea 
indicatorilor-cheie de performan  

decembrie 
2013 

Direc ia 
dezvoltare 
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pentru procesele importante, 
introducerea noilor proceduri 
standard în cadrul CNAM conform 
fluxurilor procesionale descrise 

strategic i 
resurse umane 

3. Asigurarea cu suport tehnologic 
informa ional i identificarea 
solu iilor în managementul 
proceselor 

septembrie 
2014 

Direc ia  
sisteme 

informa ionale 

4. Analiza sistemului de audit intern, 
crearea planului pentru îmbun ire 
i indicatorii-cheie pentru evaluarea 

îmbun irii 

noiembrie 
2013 

Serviciul de 
audit intern 

 
Obiectiv: Îmbun irea comunic rii interne i externe este evaluat i 
planificat, dup  cum urmeaz : 
 
 

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Cota comunicatelor de 
pres   CNAM preluate de 
mass-media 

80% 82% 85% 87% 89% 90% 

Num rul de campanii 
organizate 

1 2 3 4 4 4 

Gradul de utilizare a re elei 
interne  

0% 0% 75% 80% 90% 100% 

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

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Crearea i gestionarea contului 
oficial în una din re elele de 
socializare  

ianuarie 
2013 

Serviciul de 
informare i 

comunicare cu 
mass-media 

2. Introducerea chestionarului 
privind satisfac ia angaja ilor 
CNAM (condi iile de munc , 
organizarea muncii, conlucrare 
etc.) 

ianuarie 
2013 

Direc ia 
dezvoltare 

strategic i 
resurse umane 
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3. Adaptarea paginii web a CNAM 
la cerin ele actelor normative în 
vigoare 

martie 
2013 

Serviciul de 
informare i 

comunicare cu 
mass-media 

4. Elaborarea Strategiei de 
comunicare a CNAM 

septembrie 
2013 

Serviciul de 
informare i 

comunicare cu 
mass-media 

5. Elaborarea Brand-book-ului decembrie  
2013 

Serviciul de 
informare i 

comunicare cu 
mass-media 

6. Crearea i gestionarea re elei 
interne de comunicare 

martie 
2014 

Serviciul de 
informare i 

comunicare cu 
mass-media 

 
Obiectiv: Alinierea structurii CNAM în conformitate cu strategia  
 
Pentru atingerea acestui obiectiv, se prev d urm toarele ac iuni: 
 
Nr. 
d/o 

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Evaluarea i revizuirea func iilor 
îndeplinite de c tre subdiviziunile 
structurale ale CNAM 

ianuarie 
2013 

Direc ia 
dezvoltare 

strategic i 
resurse umane 

2. Elaborarea i aprobarea noii 
structuri, cu crearea subdiviziunilor 
structurale noi responsabile de 
protec ia beneficiarului, sistemul 
DRG, domeniul medicamentelor, e-
transformare 

martie 
2013 

Direc ia 
dezvoltare 

strategic i 
resurse umane 

3. Restructurarea i optimizarea 
agen iilor teritoriale 

iulie  
2013 

Direc ia 
dezvoltare 

strategic i 
resurse umane 

4. Introducerea noului sistem de 
management (schema general  a  
responsabilit ilor i descrierea 
posturilor (fi a de post)) 

noiembrie 
2013 

Direc ia 
dezvoltare 

strategic i 
resurse umane 
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Obiectiv: Dezvoltarea competen elor personalului CNAM este evaluat 
i planificat, dup  cum urmeaz : 

 
Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 

Nivelul de competen  al 
personalului 

Urmeaz  a 
fi 

identificat 

     

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

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Dezvoltarea sistemului de 
management al competen elor, 
descrierea i evaluarea 
competen elor 

martie 
2014 

Direc ia 
dezvoltare 

strategic i 
resurse umane 

2. Elaborarea planului de dezvoltare a 
competen elor conform rezultatelor 
evalu rii i organizarea instruirilor 

mai 
 2014 

Direc ia 
dezvoltare 

strategic i 
resurse umane 

 
Obiectiv: Îmbun irea i elaborarea noilor SI este evaluat i 
planificat, dup  cum urmeaz : 
 

Indicatori Baz  2013 2014 2015 2016 2017 
Calitatea sistemului 
informa ional  

Urmeaz  a fi 
identificat 

     

Satisfac ia cu suport 
tehnologic 
informa ional 

Urmeaz  a fi 
identificat 

 
 

    

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

Ac iuni Termen Responsabil 

1. Dezvoltarea i implementarea e-
CNAM i a SI privind procesarea 
declara iilor bancare pentru achitarea 
primei de asigurare în m rime fix  

iulie 2013 Direc ia sisteme 
informa ionale 
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2. Îmbun irea SI pentru achitarea 
serviciilor medicale (raportarea i 
plata serviciilor medicale, accesul 
tuturor subdiviziunilor la informa ia 
din sistem) 

iulie 2013 Direc ia sisteme 
informa ionale 

3. Asigurarea mediului de munc i 
suportului tehnic calitativ pentru 
gestionarea echipamentelor SI 

iulie 2013 Sec ia 
administrativ  

4. Dezvoltarea i introducerea 
instrumentelor i canalelor de 
management al DRG 

decembrie 
2013 

Subdiviziunea 
responsabil  de  

DRG 
5. Asigurarea suportului SI pentru 

func iile administrative (instrumente 
pentru managementul func iilor de 
suport) 

decembrie 
2013 

Direc ia sisteme 
Informa ionale 

6. Designul i implementarea re etei 
electronice (re eta, eliberarea 
formularului re etei i achitarea 
re etei pentru medicamente 
compensate) 

decembrie 
2014 

Direc ia sisteme 
informa ionale 

 
Obiectiv: 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. Introducerea principiilor de 
planificare rulant i 
îmbun irea calit ii raport rii 

decembrie 
2013 

Direc ia dezvoltare 
strategic i resurse 

umane 
2. Elaborarea noului concept de 

planificare strategic  a serviciilor 
medicale 

decembrie 
2014 

Direc ia contractare 
i rela ii cu 
prestatorii 

 
 

8. Factorii-cheie pentru asigurarea implement rii Strategiei  
 

Datele privind practica interna ional  reflect  faptul, c  majoritatea 
institu iilor e ueaz  în implementarea strategiei institu ionale. Motivele 
principale sunt managementul slab al strategiei i insuficien a 
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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 

 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 subdiviziunilor 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 reglemeteaz  politicile din 
domeniu i a celor de contractare cu prestatorii de servicii medicale 
i farmaceutice; 
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 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 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.  
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Anexa nr.1 
Harta strategic  

 

CNAM – institu ie 
eficient

CNAM – institu ie 
eficient

Alinierea structurii
CNAM în

conformitate cu 
strategia

Alinierea structurii
CNAM în

conformitate cu 
strategia

Dezvoltarea
competen elor

personalului CNAM

Dezvoltarea
competen elor

personalului CNAM

Îmbun irea calit ii datelor
i a analizei i consolidarea
planificarii strategice i

opera ionale

Îmbun irea calit ii datelor
i a analizei i consolidarea
planificarii strategice i

opera ionale

Cre terea satisfac iei
persoanelor asigurate

cu AOAM

Cre terea satisfac iei
persoanelor asigurate

cu AOAM

Îmbun irea i
elaborarea noilor

sisteme IT

Îmbun irea i
elaborarea noilor

sisteme IT

Îmbun irea
comunic rii

interne i
externe

Îmbun irea
comunic rii

interne i
externe

Asigurarea dezvolt rii 
durabile a FAOAM i
cre terea acoperirii
popula iei cu AOAM

Asigurarea dezvolt rii 
durabile a FAOAM i
cre terea acoperirii
popula iei cu AOAM

Asigurarea 
protec iei drepturilor 

persoanelor 
asigurate

Asigurarea 
protec iei drepturilor 

persoanelor 
asigurate

Asigurarea accesului
i îmbun irea

calit ii serviciilor
medicale

Asigurarea accesului
i îmbun irea

calit ii serviciilor
medicale

Sus inerea
reformelor din

domeniul s ii
(descentralizarea

AMP, regionalizare
AMS, etc)

Sus inerea
reformelor din

domeniul s ii
(descentralizarea

AMP, regionalizare
AMS, etc)

Diminuarea
pl ilor 

directe i 
neformale

Diminuarea
pl ilor 

directe i 
neformale

Eficientizarea
aloca iilor pentru

medicamente
compensate

Eficientizarea
aloca iilor pentru

medicamente
compensate

Îmbun irea
controlului calit ii
serviciilor medicale

Îmbun irea
controlului calit ii
serviciilor medicale

Cre terea 
rimii

FAOAM

Cre terea 
rimii

FAOAM

Dezvoltarea
managementului
proceselor i al

calit ii

Dezvoltarea
managementului
proceselor i al

calit ii
Îmbun irea serviciillor

pentru clien i i
asigurarea cu asisten a 

persoanelor asigurate

Îmbun irea serviciillor
pentru clien i i

asigurarea cu asisten a 
persoanelor asigurate

Eficientizarea
contract rii i a 

metodelor de plat

Eficientizarea
contract rii i a 

metodelor de plat

Harta integrat

Atragerea
persoanelor i

grupurilor- int în
sistemul AOAM

Atragerea
persoanelor i

grupurilor- int în
sistemul AOAM
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