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C u privire la aproba rea Listei denumirilor dispozitivelor medicale 
pentru care urmeaza a fi depuse dosare pre compensare din fonduri le asigurarii 
obligatorii de asistenta medicata pentru anul 2023 

f n temeiul Regulamentului privind mecanismul de includere a dispoziti,·elor medicale 
pentru compensare din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr.104/2022 (Monitorul Oficial al Republic ii Moldova, 2022, nr. 61 -67, art . 151). pct. 9 
subpct. 11 ) din Regulamentul privind organizarea ~ i funq ionarea Ministerului Sanatatii. aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr.148/2021 (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova. 2021 . nr. 206-208. art. 
346) ~ i pct. 29 lit. e) din Statutul Companiei ationale de Asigurari In Medicina. aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr.156/2002 (Monitoru l Oficial al Republ icii Moldova, 2002. nr. 27-28, art. 
232) 

0 RD 0 NAM: 

1. Se aproba Lista denumirilor dispoziti,·elor medicale pentru care urmeaza a fi depuse 
dosare spre compensare din fon<lurilc asigurarii obl igatorii de asisten\a medicala pentru anul 2023 
(se anexeaza). 

2. Controlul asupra executarii prezentului Ordin se atribuie dlui Ion Prisacaru, secretar de 
stat al Ministerului Sanatatii ~ i dnei Doina-Maria Rotaru, director general adjunct al Companiei 

ationale de Asigurari In Medicina. 
3. Prezentul ordin intra In vigoare la data publicarii In Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 
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Lista denumirilor dispozitivelor medicate pentru care urmeaza a fi depusc 

dosare spre compensare din fondurile asigurarii obligatorii de asisten ta 

medicata pentru 2023 

1) Dispozitive medicale pentru controlul glicemiei : 

a) teste; 

b) lantete; 

c) ace; 

d) senng1; 

2) Pungi colectoare pentru stome intestinale ~i urinare; 

3) Catetere urinare. 


