NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii
Guvernului nr.1432 din 7 noiembrie 2002
Proiectul dat este elaborat în scopul eficientizării activităţii sistemului
asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi executării obiectivelor de activitate a
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, trasate prin documentele strategice
de dezvoltare a sistemului de ocrotire a sănătăţii.
Efectivul maxim al structurii aparatului central al Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină, exceptînd personalul tehnic şi de pază, a fost stabilit în
număr de 58 de unităţi în anul 2002. De atunci, a crescut cuantumul mijloacelor
financiare gestionate de Companie (de la 1 070 680,0 mii de lei în anul 2004 pînă
la 3 673 033,7 mii lei în anul 2011), din anul 2010 a mai fost introdus un fond
suplimentar gestionat de CNAM – fondul de dezvoltare şi modernizare a
prestatorilor publici de servicii medicale. Totodată, CNAM a intensificat acţiunile
de colaborare internaţională. Au fost semnate acorduri cu structurile similare din
ţările UE. Respectiv, pentru asigurarea îndeplinirii calitative a tuturor funcţiilor
Companiei sunt necesare cadre suplimentare. Astfel, se propune majorarea
efectivului structurii aparatului central al Companiei, exceptînd personalul tehnic şi
de pază, de la 58 la 64 de unităţi, sau cu 6 unităţi mai mult.
Concomitent, se propune crearea unei subdiviziuni noi în cadrul Companiei Direcţia administrare a fondului măsurilor de profilaxie şi fondului de dezvoltare –
care se va ocupa cu gestiunea fondului măsurilor de profilaxie (de prevenire a
riscurilor de asigurare), (fondul măsurilor de profilaxie) şi fondului de dezvoltare şi
modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (fondul de dezvoltare). Se
preconizează ca subdiviziunea respectivă să încadreze 5 unităţi. De asemenea, se
propune crearea Serviciului relaţii internaţionale (1 unitate).
Totodată, se propune redenumirea Serviciului relaţii cu publicul în
conformitate cu recomandările formulate în HG cu privire la unitatea de informare
şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale, nr. 1211
din 27.12.2010.
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