Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOT

R Î R E nr. ____

din ______________________ 2012
Chi in u
cu privire la aprobarea modific rilor i complet rilor
ce se opereaz în unele hot rîri ale Guvernului
În scopul realiz rii Planului de ac iuni pe anul 2012 pentru implementarea
Programului strategic de modernizare tehnologic a guvern rii (e - Transformare),
aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. 44 din 26.01.2012 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2012, nr.25-28, art.65), Programului de reformare a
serviciilor publice pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr.
797 din 26.10.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.229-233,
art.861), Guvernul
HOT

TE:

Se aprob modific rile i complet rile ce se opereaz în unele hot rîri ale
Guvernului (se anexeaz ).

PRIM-MINISTRU
Contrasemneaz :

Vladimir FILAT

Anex
la Hot rîrea Guvernului nr.__
din _______________2012

Modific rile i complet rile
ce se opereaz în unele hot rîri ale Guvernului
I. Anexa nr.1 la Hot rîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004 “Cu privire la
crearea Sistemului de telecomunica ii al autorit ilor administra iei publice”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art.1013), cu modific rile
i complet rile ulterioare, se completeaz cu pozi ia 82, cu urm torul cuprins:
“82. Compania Na ional de Asigur ri în Medicin ”
II. Hot rîrea Guvernului nr.1015 din 5 septembrie 2006 “Cu privire la
aprobarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,
nr.153-156, art.1163), cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz :
1) în anexa nr.1:
pe parcursul textului, cuvintele „notarii publici i avoca ii” se substituie cu
cuvintele „notarii publici, executorii judec tore ti i avoca ii”, la cazul respectiv;
la punctul 1 cuvintele „Hot rîrii Guvernului nr.411 din 19 aprilie 2006 “Cu
privire la aprobarea Planului de ac iuni pentru realizarea prevederilor articolului 9
din Legea fondurilor asigur rii obligatorii de asisten medical pe anul 2006
nr.339-XVI din 16 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2006, nr.66-69, art.450),” se exclud;
punctul 4 litera b) dup cuvintele „Programul unic,” se completeaz
cuvintele „ , Normele metodologice de aplicare a acestuia”;

cu

puntul 6 se completeaz cu un alineat nou, cu urm torul cuprins:
„“asigurat din contul bugetului de stat” i “notar public, executor judec toresc
i avocat” – poli a de asigurare va fi eliberat persoanei ca “notar public, executor
judec toresc i avocat.”;
la punctul 13 litera g) va avea urm torul cuprins:
„g) comisiile pentru examinarea adres rilor cet enilor Republicii Moldova cu
domiciliul în stînga Nistrului (Transnistria) i localit ile limitrofe frontierei
administrative – pentru cet enii Republicii Moldova domicilia i în localit ile din
stînga Nistrului (Transnistria) i localit ile limitrofe frontierei administrative din
categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul;”;
se completeaz cu punctul 151 cu urm torul cuprins:

„151. Prin derogare de la punctul 15, în cazurile de urgent major ce
amenin via a sau integritatea corporal a persoanei, Agen iile pot elibera/activa
poli ele de asigurare acestor persoane la prezentarea actelor ce confirm statutul de
persoan asigurat de Guvern.”;
punctul 17 se completeaz cu un alineat nou, cu urm torul cuprins:
„Poli a de asigurare va fi activat din data încas rii primei de asigurare la
contul bancar al Ministerului Finan elor – Trezoreria de Stat în Banca Na ional a
Moldovei.”;
9) capitolul II se completeaz cu sec iunea D cu urm torul cuprins:
„D. Eliberarea i eviden a poli elor de asigurare în
sistemul informa ional e-CNAM
172. În cazul persoanelor angajate i a persoanelor asigurate din contul
bugetului de stat, Angajatorul i institu iile abilitate ale Republicii Moldova
responsabile de eviden a nominal a categoriilor de persoane neangajate asigurate
din contul statului men ionate la p.13, vor expedia, op ional, prin intermediul
sistemului informa ional e-CNAM, listele de eviden nominal a persoanelor
asigurate angajate i listele de eviden nominal a persoanelor asigurate din contul
statului i modific rile la aceste liste, în format electronic în regim on-line cu
aplicarea semn turii digitale.
173.Prezentarea formularelor electronice în regim on-line va absolvi
Angajatorul i institu iile abilitate responsabile de eviden a nominal a categoriilor
de persoane asigurate din contul statului de necesitatea prezent rii formularelor în
scris (pe hîrtie).
174. Conform informa iei indicate în formularele expediate în regim on-line,
Agen ia va importa formularele respective din Sistemul Informa ional e-CNAM în
Sistemul Informa ional Automatizat ”Asigurarea Obligatorie de Asisten
Medical ”, iar CNAM va asigura procesarea acestora în maximum 24 de ore în
scopul activ rii/dezactiv rii poli ei de asigurare conform men iunilor indicate în
liste.
175. Procedura tehnic
de confirmare a statutului de persoan
asigurat /neasigurat în sistemul asigur rii obligatorii de asisten medical i
eviden a acestor persoane se aprob de CNAM.”.
2) în anexa nr.2:
la puntul 1 cuvintele „Hot rîrii Guvernului nr.411 din 19 aprilie 2006 “Cu
privire la aprobarea Planului de ac iuni pentru realizarea prevederilor articolului 9
din Legea fondurilor asigur rii obligatorii de asisten medical pe anul 2006
nr.339-XVI din 16 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2006, nr.66-69, art.450),” se exclud;

la puntul 3:
dup litera a) se introduc dou litere noi a1) i a2), cu urm torul cuprins:
„a1) Ministerul Justi iei - pentru notarii publici, executorii judec tore ti i
avoca i, indiferent de forma juridic de organizare a activit ii, care au ob inut
licen în modul stabilit de lege, conform modelului solicitat de CNAM;
a2) Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Poli iei de Frontier –
pentru cet enii Republicii Moldova care au traversat frontiera de stat;”;
la litera b) cuvintele „pentru titularii patentelor de întreprinz tor” se substituie
cu cuvintele „pentru persoanele fizice i juridice, incluse în Registrul fiscal de
stat”;
se completeaz cu punctul 31, cu urm torul cuprins:
„31. Institu iile responsabile, men ionate la punctul 3, vor prezenta CNAM
listele în termenul i de modelul stabilit în acordurile încheiate între CNAM i
institu iile responsabile.”.

