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Sistemul de sănătate din Republica Moldova are drept scop asigurarea accesului echitabil și 

nediscriminatoriu la un pachet de servicii de sănătate pentru toată populația țării. Unul dintre 

pilonii de bază ai sistemului de sănătate este asigurarea obligatorie de asistență medicală, care 

reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecție financiară a populației în domeniul 

ocrotirii sănătății prin constituirea, pe principii de solidaritate din contul primelor de asigurare, 

a unor fonduri bănești destinate acoperirii cheltuielilor de tratare a maladiilor sau afecțiunilor. 

Sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare- sistem de asigurare) oferă 

populației posibilități egale în obținerea asistenței medicale, accentul fiind pus pe informarea 

populației despre problemele de sănătate și beneficiile sistemului, dar mai ales, pe asigurarea 

accesului cetățenilor la servicii de sănătate oportune și de calitate. 
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De ce floarea de păpădie? 

 

Floarea de păpădie, logoul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, simbolizează 

sănătatea întregii societăți, protejată cu grijă și fidelitate de către noi.  

Frunzele-mâini  semnifică puterea și voința noastră de a proteja beneficiarul prin asigurarea 

accesului la servicii medicale de calitate.  

Tulpina reprezintă legăturile, susţinerea şi distribuirea echitabilă a resurselor financiare pentru 

menţinerea echilibrului şi siguranţei în cadrul sistemului de sănătate.  

Soclu este temelia Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și se bazează pe politici sigure 

şi strategii eficiente în sistemul de sănătate. 

 

  



 
 

7 
 

MESAJUL CONDUCERII 
 

Dreptul de a se bucura de cel mai înalt standard realizabil de sănătate este un drept 

fundamental al fiecărei ființe umane. O stare bună a sănătății este o valoare și o adevărată sursă 

a stabilității economice și sociale.  

Medicina este un domeniu foarte costisitor, de aceea pentru fiabilitatea sistemelor de asigurări 

în medicină se investesc resurse financiare semnificative. Performanța în domeniul sănătății și 

performanța economică în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală în sănătate 

sunt intercorelate, iar optimizarea utilizării resurselor în sectorul sănătății este una esențială. 

Creșterea continuă a veniturilor în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală și 

conjugarea eforturilor de echipă ne-a permis să majorăm volumul de achiziții strategice de 

servicii medicale acordate populației. 

Mai mulţi bani au fost alocaţi pentru realizarea programelor speciale: operaţii de cataractă, 

protezări de şold şi genunchi, transplant de ficat, rinichi şi cornee, operaţii pe cord etc. 

O atenţie aparte a fost acordată condiţiilor de muncă a cadrelor medicale şi de tratament 

pentru pacienţi. La fel, am continuat să susținem, în bază de concurs, finanțarea proiectelor 

privind dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor medico-sanitare publice. 

Pentru sporirea accesului populaţiei de la sate la servicii medicale specializate, am achiziționat 

complexe radiologice mobile pentru realizarea programelor de screening al tuberculozei, 

cancerului pulmonar şi mamar, precum şi am achiziționat servicii stomatologice pentru copii.   

Un domeniu prioritar în activitatea noastră a fost asigurarea accesului populaţiei la servicii 

farmaceutice prin extinderea listei de medicamente compensate și majorarea substanțială a 

alocațiilor destinate grupurilor de maladii care provoacă cea mai mare rată de morbiditate şi 

mortalitate din ţară: bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, astmul bronşic, 

bronhopneumopatia obstructivă etc.  

Sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este în continuă perfecţionare. Astfel, 

ne dorim, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, să aliniem activitatea noastră la cele mai bune 

practici internaționale pentru a implementa obiectivul global în domeniul sănătății - 

acoperirea universală a populației cu servicii medicale prin acces, calitate și echitate. 
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EVENIMENTE 
 

Acordul de Asociere RM-UE, semnat de Republica Moldova şi Uniunea Europeană la 27 iunie 

2014. Prin semnarea acestuia, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul să dezvolte 

instituţii democratice, în conformitate cu standardele şi regulile Uniunii Europene. 

Agenda ONU 2030, adoptată la Summit-ul privind dezvoltarea durabilă din 25 septembrie 

2015 de 193 de state membre ale ONU, care cuprinde 17 obiective de dezvoltare durabilă. 

Obiectivul nr.3 „Sănătate și stare de bine” are scopul să reducă riscurile legate de sănătate 

prin oferirea accesului mai larg la serviciile de sănătate, inclusiv la serviciile de bază de calitate, 

la medicamente și vaccinuri sigure, efective, de calitate și accesibile.  

Legea nr.1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, 

care are drept scop reglementarea sistemului autonom garantat de stat de protecţie 

financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii.  

Legea nr.1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, prin care se stabileşte cadrul juridic 

pentru determinarea mărimii, modului şi termenelor de achitare a primelor de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală în fondurile constituite şi gestionate de Compania Naţională 

de Asigurări în Medicină.  

Legea nr.280 din 15 decembrie 2017 privind fondurile asigurării obligatorii de asistență 

medicală pe anul 2018, prin care au fost aprobate venituri în sumă de 6,7 miliarde MDL și 

cheltuieli – 6,7 miliarde MDL. 

Hotărârea Guvernului nr.609 din 28 iulie 2017 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe 

termen mediu (2018-2020), care a servit ca bază pentru elaborarea proiectului Legii FAOAM 

pentru anul 2018. 

Hotărârea Guvernului nr.886 din 06 august 2007 cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de 

Sănătate, care reprezintă un ansamblu de priorităţi şi direcţii de dezvoltare în domeniul 

sănătăţii, stabilite prin decizie politică, pe termen de 15 ani, în scopul fortificării sănătăţii 

populaţiei şi reducerii inechităţilor dintre diferite grupuri sociale şi regiuni ale ţării. 

Hotărârea Guvernului nr.1032 din 20 decembrie 2013 cu privire la aprobarea Strategiei 

naţionale de sănătate publică pentru anii 2014-2020, care are drept scop ameliorarea, 

fortificarea şi promovarea sănătăţii populaţiei ţării, reducerea inechităţilor din sistemul de 

sănătate şi atingerea standardelor adecvate de calitate a vieţii prin sporirea capacităţii statului 

de implementare şi monitorizare a politicilor în domeniul sănătăţii publice. 

Hotărârea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002 cu privire la aprobarea Statutului 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, potrivit căruia Compania este o organizaţie 
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de stat autonomă inclusiv cu autonomie financiară de nivel naţional, care dispune de 

personalitate juridică şi desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală.  

Hotărârea Guvernului nr.594 din 14 mai 2002 care reglementează modul de constituire și 

administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, precum și 

modalitatea de repartizare și utilizare a mijloacelor financiare acumulate în aceste fonduri. 

Hotărârea Guvernului nr.1636 din 18 decembrie 2002 cu privire la aprobarea Contractului-

tip de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării 

obligatorii de asistență medicală. 

Hotărârea Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005, care reglementează modul de 

compensare a medicamentelor în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală. 

Hotărârea Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007 cu privire la aprobarea Programului 

unic al asigurării obligatorii de asistență medicală care stabilește necesitățile populației de 

servicii medicale, raportate la capacitățile sistemului de sănătate, în limita mijloacelor fondurilor 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobate pe anul respectiv. 

Hotărârea Guvernului nr.837 din 06 iulie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 

salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul 

asigurării obligatorii de asistență medicală. 

Hotărârea Guvernului nr.890 din 20 iulie 2016 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2016-2018. 

Hotărârea Guvernului nr.892 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea Planului sectorial 

anticorupție în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 

2018-2020. 
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SISTEMUL DE ASIGURARE 

OBLIGATORIE DE ASISTENȚĂ 

MEDICALĂ 
 

Grija față de sănătatea populației reprezintă un obiectiv de primă importanță în politica 

fiecărui stat, deoarece o populație sănătoasă este condiția primordială pentru formarea și 

menținerea unui capital uman productiv și prin urmare, pentru dezvoltarea durabilă a țării. 

Sistemul de sănătate din Republica Moldova are drept scop asigurarea accesului echitabil și 

nediscriminatoriu la un pachet de servicii de sănătate pentru toată populația țării. Unul dintre 

pilonii de bază ai sistemului de sănătate este asigurarea obligatorie de asistență medicală, 

care reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecție financiară a populației în 

domeniul ocrotirii sănătății prin constituirea, pe principii de solidaritate1, din contul primelor 

de asigurare, a unor fonduri bănești destinate acoperirii cheltuielilor de tratare a maladiilor sau 

afecțiunilor. Sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare- sistem de 

asigurare) oferă populației posibilități egale2 în obținerea asistenței medicale, accentul fiind 

pus pe informarea populației despre problemele de sănătate și beneficiile sistemului, dar mai 

ales, pe asigurarea accesului cetățenilor la servicii de sănătate oportune și de calitate.  

Sistemul de asigurare are drept obiectiv principal compensarea pentru persoanele asigurate, 

în mod integral sau parțial, a cheltuielilor pentru tratamentele medicale în cazul accidentelor 

de sănătate. Altfel spus, are scopul de a acoperi riscul financiar persoanelor asigurate printr-

un pachet accesibil de servicii de sănătate (figura nr. 1).  

  

                                                           
1 principiul solidarităţii - plătitorii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achită contribuţiile respective în funcţie de venit, 
iar persoanele asigurate beneficiază de asistenţă medicală în funcţie de necesităţi. 
2 principiul egalității - tuturor participanților la sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală li se asigură un tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce privește drepturile şi obligațiile prevăzute de lege. 
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Figura nr. 1 Vectorii de concentrare ai sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală  

 

 

Sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală din Republica Moldova tinde să se 

alinieze la bunele practici recunoscute la nivel internațional, concentrându-se pe:  

▪ creșterea gradului de acoperire a populației. Pe parcursul anului 2018 se constată o 

creștere cu 1,3% în comparație cu 2017 a gradului de acoperire a populației cu asigurare 

obligatorie de asistență medicală, acest indice atingând cota de 88,2%; 

▪ diversificarea și extinderea serviciilor de sănătate oferite persoanelor asigurate din 

contul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare – FAOAM). 

Programul unic cuprinde o listă exhaustivă de maladii și stări pentru care este prevăzut un 

volum semnificativ de asistență medicală asigurată din FAOAM;  

▪ acoperirea unui spectru mai larg de servicii care ar micșora cheltuielile de sănătate 

pentru fiecare persoană asigurată, astfel încât contribuția proprie în acest scop să poarte 

un caracter rezonabil și să nu prezinte un risc financiar pentru asigurați. În perioada de 

raportare, ponderea cheltuielilor de sănătate din FAOAM per beneficiar a fost de circa 86%, 

constituind în sumă absolută    1 900 mii MDL din cele alocate din bugetul public național. 
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Principalii indicatori aferenți sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt 

expuși în dinamică în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Indicatori - cheie ai sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, anii 2014-2018 

 UM 2014 2015 2016 2017 2018 

Persoane asigurate NP 2 475 659 2 571 960 2 575 586 2 608 426 2 642 969 

Gradul de asigurate % 85,0 85,6 85,8 86,9 88,2 

Persoane angajate NP 846 790 850 107 852 124 860 261 874 643 

Persoane asigurate 

individual 
NP 48 925 48 307 40 113 53 684 55 451 

Persoane asigurate Guvern NP 1 579 944 1 673 546 1 683 349 1 694 481 1 712 875 

Venituri FAOAM mil. MDL 4 637,7 5 062,9 5 764,2 6 256,6 6 877,4 

Ponderea transferurilor din 

BS în veniturile FAOAM 
% 46,9 42,0 41,1 40,4 38,3 

Cheltuieli FAOAM mil. MDL 4 679,5 5 152,5 5 673,4 6 260,8 6 714,1 

Ponderea cheltuielilor în 

PIB 
% 4,2 3,5 3,5 3,5 3,5 

Ponderea cheltuielilor în 

BPN 
% 79,4 79,8 87,2 86,1 86,1 

Mărimea primei în cotă 

procentuală 
% 8 9 9 9 9 

Mărimea primei în sumă 

fixă 
MDL 4 056,0 4 056,0 4 056,0 4 056,0 4 056,0 

Fondul de remunerare a 

muncii 

mlrd. 

MDL 
29,0 30,7 35,0 39,4 44,5 

Instituții medicale și 

farmaceutice contractate 

număr 

instituţii 
673 690 692 698 691 

Rețete compensate 

achitate 

număr 

reţete 
3 476 901 3 678 614 4 593 565 5 506 631 5 260 392 

Cheltuielile pentru 

medicamente compensate 
mil. MDL 205,9 279,7 425,0 523,9 508,0 

Suma medie, medicamente 

compensate per rețetă 
MDL 83,1 106,4 113,7 119,1 112,0 
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Indicatori de bază privind serviciile medicale 

Cheltuieli AMP mil. MDL 1 342.8 1 525,2 1 729,2 1 876,7 1 885,5 

Vizite la medicul de familie 
număr 

vizite 
11 156,5 10 126,7 10 270,8 10 438,3 10 366,9 

Cheltuieli AMSA mil. MDL 329,5 360,3 389,2 423,6 504, 5 

Vizite în condiții de 

ambulator 

număr 

vizite 
6 971,3 6 584,1 6 565,6 6 649,0 6 704,2 

Cheltuieli privind îngrijirile 

medicale comunitare şi la 

domiciliu 

mil. MDL 6,4 7,9 8,7 9,2 57,0 

Vizite privind îngrijirile 

medicale la domiciliu 

număr 

vizite 
80 030 83 869 86  198 69 662 71 685 

Cheltuieli AMUP mil. MDL 358,8 428,1 456,6 544,0 561,6 

Solicitări asistență medicală 

urgentă 

număr 

solicitări 
901 894 1 098 144 953 753 877 568 855 394 

Cheltuieli AMS mil. MDL 2 195,4 2 401,2 2 827,7 3 118,1 3 368,4 

Cazuri tratate acute 

validate, inclusiv chirurgia 

de zi 

număr 

cazuri 
  485 556 486 144 499 080 

Cazuri tratate cronice 

validate 

număr 

cazuri 
  49 555 58 543 63 529 

Cheltuieli SIP mil. MDL 166,9 176,9 158,9 191,3 209,4 

Servicii SIP 
număr 

servicii 
621 605 568 287 515 880 599 058 613 735 

 Sursa: Datele Companiei 
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ROLUL COMPANIEI NAȚIONALE DE 

ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ 
 

Misiune, Viziune, Valori 

 

Gestionarea FAOAM este dreptul, în calitatea sa de asigurator, și, totodată, responsabilitatea 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (în continuare - Compania).  

Misiune - oferirea persoanelor asigurate a unei protecții financiare garantate și asigurarea 

accesului la servicii medicale calitative (figura nr. 2). 

 

 
 

Figura nr. 2. Misiunea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 
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Viziune - sporirea încrederii cetățenilor în serviciile medicale acordate și în sistemul de 

asigurare  obligatorie de asistență medicală (figura nr. 3).  

 
 

Figura nr. 3. Viziunea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 

 

Valorile noastre sunt (figura nr. 4): 

▪ etica şi integritatea profesională – tindem să realizăm atribuțiile instituționale corect, 

responsabil și eficient; 

▪ cooperarea – mizăm pe atmosfera de încredere și reciprocitate în colaborarea internă şi în 

cooperarea cu partenerii; 

▪ receptivitatea – optăm pentru deschidere și reacție promptă la necesitățile populației; 

▪ dezvoltarea – investim în creativitate şi suntem orientați spre dezvoltarea continuă a 

competențelor profesionale, contribuind astfel la implementarea reformelor în sănătate.  

 

 
 

Figura nr. 4. Valorile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 
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Obiectivele Companiei sunt (figura nr. 5): 

▪ organizarea și desfășurarea procesului de asigurare obligatorie de asistență medicală în 

scopul formării fondurilor financiare suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de tratament 

şi profilaxie a maladiilor incluse în Programul unic;  

▪ controlul calității asistenței medicale acordate; 

▪ implementarea cadrului normativ aferent asigurării obligatorii de asistență medicală.  

 

 

 
 

Figura nr. 5. Obiectivele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 
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Organizare și gestiune 

 

Managementul Companiei este asigurat de Consiliul de administrație și Direcția executivă. 

Consiliul de administraţie este organul suprem de autoadministrare, al cărui scop principal este 

susținerea intereselor tuturor asiguraţilor în raporturile cu Direcția executivă a Companiei şi 

garantarea corectitudinii şi echității sociale în realizarea asigurării obligatorii de asistență 

medicală.  

Componenţa Consiliului de administraţie este aprobată de Guvern şi include 15 membri, printre 

care: un reprezentant al Parlamentului, un reprezentant al Președinției, cinci reprezentanţi ai 

Guvernului, trei reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Patronatului, trei reprezentanţi ai 

Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor, un reprezentant al organizaţiei profesionale a 

lucrătorilor medicali şi un reprezentant al organizaţiilor de protecţie a drepturilor pacienţilor 

(figura nr. 6).  

 

 
 

 

Figura nr. 6. Componența Consiliului de administrație al Companiei  

 

 

Direcția executivă exercită administrarea operativă și permanentă, în limitele competenţelor 

stabilite de Consiliul de administrație a Companiei. Activitatea executivă este dirijată de 

Directorul General, care este ordonatorul principal de credite pentru mijloacele financiare 

acumulate în FAOAM pe care le administrează în condițiile legii. 

În relaţiile cu beneficiarii şi partenerii, pe teritoriul Republicii Moldova, Compania este 

reprezentată de cinci agenţii teritoriale. Acestea au statut de filială şi sunt subordonate 

Companiei, exercitându-și atribuțiile potrivit actelor normative în vigoare. 
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Resursele patrimoniale 

 

Resursele umane 

 

Una din resursele de bază ale oricărei instituții de succes sunt resursele umane. Reușitele 

Companiei sunt reușitele angajaților săi, ele fiind determinate de abilitățile, cunoștințele și 

creativitatea acestora. 

La finele anului de gestiune, în cadrul instituției activau 297 de angajați, dintre care 192 femei 

şi 105 bărbaţi (figura nr. 7). 

 

 
 

Figura nr. 7. Numărul de angajați ai Companiei, anii 2015 – 2018 

 

Sura: Datele Companiei 
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Conform profilului de vârstă al angajaților, în perioada raportată se atestă o creștere 

nesemnificativă a personalului de peste 55 de ani, fapt ce indică o tendință ușoară de 

îmbătrânire a efectivului angajat. Concomitent, deși în scădere, prevalează personalul din grupa 

de vârstă cuprinsă între 25 și 54 de ani, ceea ce presupune că circa 80% din angajați sunt 

persoane cu experiența și abilitățile necesare (figura nr. 8). 

 

 
 

Fgura nr. 8. Structura personalului Companiei după vârstă, anii 2015-2018 

 

Sura: Datele Companiei 
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Cu referire la experiența profesională, se constată că 27% din angajați au o experiență de peste 

13 ani în cadrul Companiei, 22% - până la 3 ani, 16% - de la 3 la 5 ani etc (figura nr. 9) 

 

 
 

Figura nr. 9. Stagiul de muncă al angajaților Companiei în anul 2018 

 

Sursa: Datele Companiei 

 

Angajații Companiei dețin o pregătire profesională în mai multe domenii: economie și finanțe 

– 32%, medicină – 19%, drept – 16%, tehnologii informaționale – 5%, jurnalism, relaţii 

internaţionale, pedagogie, etc. – 28%. 

Pe parcursul anului, 203 angajați din cadrul instituției au beneficiat de instruiri în domenii 

precum achizițiile publice, controlul financiar public intern, legislația muncii, managementul 

conflictelor și comunicării etc. 
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Tenologiile informaționale 

 

Progresul tehnologiilor informaţionale oferă principalele premise de dezvoltare a serviciilor 

medicale garantate de stat în vederea ocrotirii sănătăţii și apărarii intereselor populaţiei. 

Imobilizările necorporale ale Companiei valorează 7,4 milioane MDL sau 1 la sută din totalul 

activelor și includ programele informaționale deținute și gestionate și licențele 

corespunzătoare.  

Pornind de la ideea unui sistem unic de gestiune și evidență în domeniul asigurării obligatorii 

de asistență medicală, a fost dezvoltat SIA “Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală”, care 

reprezintă un sistem informaţional cu o varietate de interfeţe de accesare a unei baze de date 

relaţionale. Acesta permite utilizatorilor să acceseze, să publice şi să caute date despre 

beneficiarii asigurării medicale. Informaţia conţinută în această bază de date provine de la o 

varietate de surse externe, inclusiv de la Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Casa 

Națională de Asigurări Sociale etc.  

Ulterior, au fost create soluții software fragmentate și orientate pe segmente înguste, care 

urmau să înlocuiască una după alta diferite funcționalități sau grupuri de funcționalități din 

cadrul SIA AOAM. Astfel, la etapa actuală, instituția gestionează 11 aplicații SIA.  

Pe parcursul anului 2018, Compania a întreprins un șir de activități pentru îmbunătățirea 

funcționalităților sistemelor informaționale gestionate: a fost dezvoltat și testat modulul de 

evidență a serviciilor de înaltă performanță (SIRSM); a fost amplificat auditul codificării și 

ajustată aplicația „Registrul dărilor de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri şi 

cheltuieli al instituției medico-sanitare din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală”, conform modificărilor legislative. Totodată a fost inițiată procedura pentru 

reingineria sistemului informațional automatizat „Asigurarea Obligatorie de Asistență 

Medicală”, care va contribui la eficientizarea funcționării sistemelor informaționale. 

 

 

Resursele patrimoniale  

 

În conformitate cu Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018, 

pentru administrarea sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală au fost alocate 

78,8 milioane MDL, fiind executate 77,8 milioane MDL sau 98,7 la sută.  

Cele mai semnificative dintre cheltuielile de administrare au fost cele de personal, cărora le-au 

revenit 77,8%. Acestea sunt succedate de cheltuielile pentru procurarea bunurilor şi serviciilor 
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care constituie 18,4%, fiind urmate de prestaţiile sociale – 1,5%, cheltuielile pentru stocuri de 

mijloace circulante – 1,4% şi cele pentru procurarea mijloacelor fixe – 1,0% (figura nr. 10).  

 

 
 

Figura nr. 10. Structura cheltuielilor de administrare a sistemului AOAM în anul 2018 

 

Sursă: Datele Companiei 

 

Activele imobilizate însumează 42,7 milioane MDL, dintre care 35,3 milioane MDL, sau 82,7 la 

sută, constituie imobilizările corporale. Acestea reprezintă clădiri în valoare de 31,3 milioane 

MDL cu o suprafață totală de 2 915,0 m2, amplasate în mun. Chișinău, or. Taraclia, mun. Soroca, 

or. Căușeni și or. Ungheni.   

O informație detaliată privind resursele financiare și activele corporale se regăsește în 

compartimentul privind cheltuielile fondului de administrare. 
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ȚINTELE STRATEGICE ȘI REALIZAREA 

ACESTORA PE PARCURSUL ANULUI 

2018 
Strategia de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2020, determină scopul general și 

obiectivele de dezvoltare pe termen mediu și lung și se bazează pe politicile economice și 

sociale ale Guvernului, în contextul alinierii la standardele Uniunii Europene. De asemenea, 

strategia vine în concordanță cu prevederile documentelor de politici din sectorul sănătății și 

cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății și alte organizații internaționale 

specializate în sănătate.  

Scopul strategic general este creşterea satisfacţiei populației față de serviciile medicale 

prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală. În acest sens au fost prevăzute 

patru teme strategice (figura nr.11 ): 

▪ asigurarea protecției drepturilor persoanelor asigurate; 

▪ asigurarea accesului și îmbunătățirea calității serviciilor medicale; 

▪ asigurarea dezvoltării durabile a FAOAM și creșterea acoperirii populației cu asigurare 

obligatorie de asistență medicală; 

▪ Compania Națională de Asigurari în Medicină - instituție eficientă. 

 

 
 

Figura nr. 11. Temele strategice pe care le urmărește Compania  pentu atingerea scopului general 
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Pentru fiecare din cele patru teme au fost determinate scopuri strategice, nivelul de realizare a 

cărora în anul 2018 este prezentat în tabelul 2. 

Tabelul 2. Scopurile strategice și realizarea lor în anul 2018 

Indicatori Planificat Realizat 
Gradul de 

realizare % 

Creşterea satisfacţiei persoanelor asigurate  

Satisfacţia de calitatea serviciilor de sănătate 59% 66,5% 112,7% 

Satisfacţia de accesul la serviciile de sănătate 38,4% 64% 166,7% 

Îmbunătățirea suportului beneficiarului sistemului AOAM în valorificarea drepturilor 

Petiții examinate de către CNAM 500 362 72,4% 

Satisfacţia de serviciile prestate de CNAM 87% 88,1% 101,3% 

Timpul mediu de soluţionare a petiţiilor  10 zile 10zile 100% 

Ponderea formularelor prezentate prin canale electronice 

din numărul total al formularelor prezentate 
35% 94% de 2,6 ori  

mai mult 

Ponderea adresărilor privind efectuarea plăţilor de buzunar 

din totalul adresărilor parvenite  
1,90% 0,25% 13,2% 

Cota persoanelor cărora le-a fost condiţionată prestarea 

serviciilor medicale 
22% 37,7% 171,4% 

Asigurarea accesului şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale 

Durata medie de aşteptare pentru endoprotezare de şold 1 an 3 luni 4 ani  
 de 3 ori  

mai mult 

Durata medie de aşteptare pentru tratamentul chirurgical al 

cataractei 
2,5 luni 1 an  

de 4,8 ori  

mai mult 

Cota instituţiilor evaluate din numărul total al instituţiilor 

contractate (IMS/prestatori de servicii farmaceutice) 
53,5%/7,8% 43,9%/0% 82%/0% 

Cota contractării în baza plăţii pentru performanţă în cadrul 

AMP 
20% 15% 75% 

Ponderea alocărilor pentru medicamentele compensate din 

fondul de bază  
9% 7,7% 85,6% 

Cota medie de compensare pentru medicamente 75% 86,2% 114,9% 
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Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea acoperirii populaţiei  

Ponderea FAOAM în PIB, % 4,2% 3,5% 83,3% 

Creşterea cheltuielilor FAOAM 6,9% 7,2% 104,3% 

Creşterea reală a FAOAM 2,3% 4,2% 182,6% 

Gradul de acoperire cu AOAM 85,7% 88,2% 102,9% 

Nr. persoanelor asigurate individual 47.000,0 55.451,0 118% 

Primele achitate la o persoană angajată (MDL) 4.427,3 4.581,6 103,5% 

Primele achitate la o persoană asigurată în mod individual 

(MDL) 
1.908,0 1.989,6 104,3% 

Prima achitată la o persoană asigurată din contul statului 

(MDL) 
1.534,0 1.537,9 100,3% 

Mărimea primei de asigurare în cotă procentuală˟ 9% 9% 100% 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei managementului 

Cota cheltuielilor administrative 1,4% 1,13% 80,7% 

Cota comunicatelor pozitive ale mass-media despre CNAM 90% 96% 106,7% 

Numărul aprecierilor pe reţelele de socializare 2300 2413 104,9% 

Cota recomandărilor implementate după misiunile de audit 

intern 
90% 50,9% 56,6% 

Cota proceselor care nu corespund celor descrise şi 

aprobate 
20% 37,5% 187,5% 

Numărul de proiecte/contracte semnate cu instituţii 

internaţionale 
5 7 140% 

Sursa: Datele Companiei 
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CELE MAI SEMNIFICATIVE ȘI DE PERSPECTIVĂ ACTIVITĂȚI REALIZATE 

 

În vederea asigurării accesului populației la servicii medicale de calitate și medicamente 

compensate, Compania, în baza unor criterii bine definite, a contractat 437 de instituții medico-

sanitare (în continuare - IMS) și 254 de instituții farmaceutice. În comparație cu anul precedent, 

numărul IMS contractate a crescut cu două unități, totodată descrește numărul instituțiilor 

farmaceutice contractate – cu nouă unități. Astfel, în anul de gestiune, au fost achiziționate, în 

conformitate cu Programul unic, servicii medicale în cuantum de 6 586,4 milioane MDL și 

compensate parţial sau integral medicamente în sumă de 508,0 milioane MDL, prescrise în 

tratamentul de durată în condiţii de ambulator și în tratamentul episodic efectuat în staţionare 

de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu.  

 

Asigurarea accesului la programele  speciale 

 

Compania a ahiziționat peste 4 000 de operaţii de cataractă, în creştere cu peste 300 faţă de 

anul 2017, fiind alocate în acest scop peste 40 milioane MDL. Costul mediu al unui caz tratat 

de cataractă a constituit circa 10 mii MDL. 

Peste 5 700 de persoane au beneficiat de intervenţii chirurgicale pe cord, costul unui caz 

tratat variind de la 27 de mii MDL, în cazul operaţiilor minim-invazive la adulţi, până la aproape 

79 mii MDL, în cele efectuate la copii. 

Programul „Protezare articulațiilor mari”, a fost suplimentat cu endoprotezarea de umăr, fiind 

realizate, în total, circa 1 300 de operații față de 2 072 de operații planificate. Costul mediu a 

unui caz tratat acoperit din FAOAM constituie 43,3 mii MDL. 

 

Contribuirea la realizarea proiectelor naționale 

În contextul demarării proiectului de screening la nivel de țară „Un doctor pentru tine”, 

Compania a contribuit cu 15 milioane MDL pentru achiziționarea a 3 mamografe și a unui 

pulmonograf. Investiția respectivă a permis ca un număr de peste 22 mii de persoane din 

localitățile rurale să beneficieze de screening pulmonar, iar circa 4 000 femei au beneficiat de 

screening mamar.  

 

Remunerarea medicilor și personalului medical  

Cheltuielile privind remunerarea muncii medicilor și personalului medical au constituit 3 122,7 

milioane MDL, cu 177,4 milioane MDL mai mult în comparație cu anul 2017. Această majorare 

a fost generată de creșterea, în anul de raportare, a salariilor pentru personalul din cadrul 
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instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență 

medicală. Astfel de creșteri salariale au beneficiat peste 48 000 de angajați medicali, salariul 

acestora majorându-se cu circa 20% pentru medici și cu 10% -pentru personalul medical (figura 

nr. 12). 

 

 
 

Figura nr. 12. Evoluția salariului mediu pe unitate de personal medical, anii 2015-2018 (MDL) 

 

Sursa: Datele Companiei 

 

Pe durata desfășurării programului de rezidențiat a fost majorat salariul de funcție lunar al 

medicilor rezidenți antrenați în acordarea asistenței medicale - de la 2 080 MDL la 5 200 MDL. 

De creștere salarială au beneficiat circa 1 500 de rezidenți, fiind alocate 190,6 milioane MDL.  
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Colaborarea cu partenerii de dezvoltare 

În scopul alinierii la cele mai bune practici internaționale în domeniul de sănătate Compania 

dezvoltă relații de colaborare cu parteneri de dezvoltare specializați în sănătate (Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii, Banca Mondială, Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare 

Internațională etc.) (figura nr. 13).  

 

 
 

 

Figura nr. 13. Relații de colaborare internațională cu partenerii de dezvoltare 

 

 

În cooperare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii au fost fortificate capacitățile instituționale în 

achiziționarea strategică a serviciilor medicale, formarea şi compensarea prețurilor la 

medicamente și dezvoltarea sustenabilității financiare în sănătate. Cu suportul financiar al 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a fost elaborat studiul privind „Gradul de satisfacție al 

populației de serviciile de sănătate din Republica Moldova”, care a permis identificarea 

punctelor forte și slabe în domeniu.  
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În cooperare cu Banca Mondială este implementat proiectul „Modernizarea sectorului sănătății 

în RM”, Compania a fost implicată activ în revizuirea structurii proiectului şi în atingerea 

indicatorilor incluşi în proiect: revizuirea schemei de stimulente în asistența medicală primară; 

efectuarea unui exerciţiu de costificare a grupurilor omogene de diagnostic (DRG); elaborarea 

și aprobarea schemei de stimulente de plată în asistența medicală spitalicească; menţinerea 

ratei de compensare a medicamentelor antihipertensive la 70 %. În contextul realizării 

proiectului, Compania în parteneriat cu Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale urmează 

să realizeze activități care vor contribui la reducerea poverii bolilor netransmisibile în Republica 

Moldova - acesta fiind și obiectivul principal al proiectului.  

Un alt partener important pentru fortificarea sistemului de asigurare este Agenţia pentru 

Dezvoltare şi Cooperare a Elveţiei. În cadrul acestei cooperări se implementează următoarele 

proiecte: ,,Viaţă sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile în RM”; ,,Neovita – Centrul 

de Sănătate Prietenoase Tinerilor”; ,,Mensana - Suport pentru reforma serviciilor de sănătate 

mintală în Republica Moldova”. Ca urmare a implementării proiectului s-a reușit: îmbunătățirea 

comunicării medicilor de familie cu pacienții; fortificarea comunicării dintre instituțiilor medico-

sanitare și autoritățile publice locale; plasarea pe agenda de discuții a conceptului de asistență 

comunitară integrată. La fel, în cadrul acestui proiect, cu suportul Companiei a fost efectuat un 

studiu economic în care a fost examinată rambursarea cheltuielilor pentru medicamentele 

antihipertensive și au fost identificate costurile serviciilor aferente hipertensiunii în asistența 

medicală primară din Moldova.   

În cadrul cooperării cu UNFPA, Compania a participat la Dialogul Naţional de Politici privind 

sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive, care este o platformă de cooperare pentru 

implementarea Programului naţional privind sănătatea şi drepturile sexuale și reproductive 

pentru anii 2018-2022. La fel, experții Companiei au fost implicaţi în revizuirea studiului pentru 

evaluarea cunoștințelor, aptitudinilor și practicilor privind prevenirea cancerului de col uterin 

în Republica Moldova. În baza studiului realizat Compania urmează să participe la elaborarea 

caietului de sarcini pentru dezvoltarea sistemului informațional privind registrul de screening 

de col uterin și la elaborarea strategiei de comunicare de prevenire a cancerului de col uterin.  

Din anul 2011, a început colaborarea cu instituţia omoloagă din Estonia, Haigekassa. Pe 

parcursul acestor ani au fost implementate trei proiecte, toate având drept obiectiv principal 

dezvoltarea sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală în Republica Moldova.  

În cadrul cooperării au fost consolidate capacitățile angajaților în: managementul STI; 

selectarea partenerilor şi planificare a contractelor; calcularea și formarea tarifelor pentru 

serviciile medicale contractate; utilizarea mecanismului de plată pentru indicatorii de 
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performanță în asistența medicală spitalicească și procesul de formare a costurilor serviciilor 

medicale.  

Domeniul farmaceutic a fost fortificat prin intermediul rețelei internaționale PPRI „Formarea și 

rambursarea prețurilor medicamentelor”. În cadrul acestei rețele, angajații Companiei și-au 

consolidat cunoștințele în domeniul farmaceutic participând la Școala de vară în domeniul 

formării prețurilor la medicamente, implementării politicilor de rambursare a acestora, precum 

și la diferite şedinţe tehnice privind politicile în domeniul medicamentelor (formarea preţurilor, 

rambursarea şi ajustarea legislației la standardele europene). 

 

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale 

Tehnologiile informaționale sunt un domeniu important în atingerea unei cote înalte de 

performanță în domeniul asigurării obligatorii de sănătate. În acest sens, s-au realizat 

următoarele: a fost implementat serviciul MPAY, care permite încasarea primei AOAM în sumă 

fixă; a fost introdus serviciul IPC 18, ce a facilitat procesul de prezentare a dărilor de seamă 

online privind persoanele angajate sau concediate, precum și asigurate sau neasigurate; a fost 

dezvoltat și testat modulul de evidență a serviciilor de înaltă performanță; a fost ajustată 

aplicația „Registrul dărilor de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli al IMS 

din mijloacele fondurilor AOAM”; a fost întocmit caietul de sarcini și inițiată procedura de 

reinginerie a SIA „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”. 

 

Organizarea campaniilor de informare  

Informarea populației despre asigurarea obligatorie de asistență medicală, despre drepturile 

asiguraților, dar și despre faptul ce înseamnă un mod sănătos de viață a fost una dintre 

prioritățile Companiei. Astfel, pentru a promova şi realiza o comunicare proactivă, au fost 

elaborate şi plasate pe pagina web a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 106 

comunicate de presă. Totodată, au fost organizate 457 de întruniri, dintre care 108 – cu 

populaţia rurală, 107 - cu studenţii şi elevii din licee și colegii, 152 – cu medicii de familie şi alţi 

lucrători medicali şi 90 – cu reprezentanţii consiliilor raionale, primăriilor, sindicatelor, 

patronatelor. Activitățile s-au axat pe informarea cetățenilor și a lucrătorilor medicali despre 

drepturile şi obligaţiile în sistemul de asigurare, cum ar fi extinderea listei de medicamente 

compensate, procedura de înregistrare la medicul de familie, reducerile la achitarea primei de 

asigurare în termenul stabilit de legislație. În contextul informării populației, este de menționat 

că urmare a studiului „Gradul de satisfacție al beneficiarilor de sistemul de asigurare obligatorie 
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de asistență medicală din Moldova” realizat de Serviciul Independent de Sociologie şi 

Informaţii „OPINIA” în cadrul Proiectului „Gradul de satisfacție al populației de serviciile de 

sănătate din Republica Moldova”, cu suportul financiar al Organizației Mondiale a Sănătății, se 

constată o îmbunătățire a cunoștințelor pe care cetățenii le-au obținut pe parcursul ultimilor 

ani cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, fiind necesară promovarea în 

continuare a activităților ce țin de apărarea drepturilor persoanelor asigurate.  
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BENEFICIARII SISTEMULUI DE 

ASIGURARE OBLIGATORIE DE 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ 
Persoanele asigurate necesită garantarea dreptului de a beneficia de asigurare medicală în 

momentul producerii riscului asigurat şi pe întreaga perioadă de accesare a serviciilor medicale; 

garantarea dreptului de a fi tratat şi deservit corect în cadrul sistemului de sănătate şi a 

dreptului la libera alegere a prestatorului; informarea din surse sigure și adaptate nivelului de 

percepere a consumatorului a drepturilor şi beneficiilor sistemului de asigurare, a volumului de 

servicii şi medicamente compensate incluse în Programul unic.  

Totodată, persoanele asigurate au aşteptări de la prestatorii de servicii medicale cu referire la 

facilitarea accesului la serviciile medicale primare, specializate de ambulator, de înaltă 

performanţă, eliminarea barierelor birocratice şi a plăţilor neformale.  

În sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, statutul de persoană asigurată 

garantează dreptul la servicii medicale necesare în volumul integral de asistenţă medicală 

prevăzut de Programul unic şi acordat de prestatorii de servicii medicale contractaţi.  

Obligația de a se asigura medical o au atât cetățenii Republicii Moldova, cât și cetăţenii străini, 

apatrizii cu reședinţa sau domiciliul permanent în țară. Pe lângă aceste categorii, beneficiari de 

asigurare obligatorie de asistență medicală sunt copiii de vârstă preșcolară, elevii, studenții, 

gravidele, șomerii, persoanele cu dizabilități, persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană 

cu dizabilitate severă, mamele cu patru și mai mulţi copii, donatorii de organe în viaţă și 

beneficiarii de protecție internațională.  

Tabelul 3. Persoane asigurate, anii 2014-2018 

  UM 2014 2015 2016 2017 2018 

Persoane asigurate, total număr 2 475 659 2 571 960 2 575 586 2 608 426 2 642 969 

Persoane asigurate de angajator  număr 846 790 850 107 852 124 860 261 874 643 

Persoane asigurate individual număr 48 925 48 307 40 113 53 684 55 451 

Persoane asigurate de Guvern număr 1 579 944 1 673 546 1 683 349 1 694 481 1 712 875 

Sursa: Datele Companiei 



 
 

35 
 

Astfel, la finele anului, numărul persoanelor asigurate în sistemul AOAM a fost de 2 642 969 

persoane, inclusiv: angajați - 874 643; copii de vârstă preșcolară - 360 737, pensionari – 523 

522, elevi - 616 242, studenți - 31 974, femei însărcinate - 9 845, șomeri – 14 473,  persoane cu 

dezabilități – 119 179, persoane care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă - 3 

897, mame cu patru și mai mulţi copii - 5 726, persoane din familii defavorizate care beneficiază 

de ajutor social – 24 626; donatorii de organe în viaţă și beneficiarii de protecție internațională 

-17 etc. (figura nr. 14).   

 
 

Figura nr. 14. Structura persoanelor asigurate în cadrul sistemului AOAM 

Sursa: Datele Companiei 

Gradul de asigurare a populației a atins nivelul de 88,2% cu 1,3% mai mult față de perioada 

precedentă. Totodată, a crescut numărul de persoane asigurate la toate categoriile: asigurați 

de stat - cu 0,7%, asigurați în mod individual - cu 0,5% și asigurați angajați - cu 0,1%.  

În cadrul sistemului de asigurare, persoanele neasigurate beneficiază de un pachet de servicii 

de importanţă majoră, utilizând avantajul confortului asigurat şi nu sesizează necesitatea de a 

se încadra plenar în sistem. Astfel, pe parcursul anului 2018, cheltuielile pentru persoanele 

neasigurate (11,8%) au constituit 80 de milioane MDL.     
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VIZIUNE PER ANSAMBLU ASUPRA 

EXECUTĂRII FAOAM 
Veniturile și cheltuielile FAOAM în anul de gestiune au fost aprobate3 în sumă de  6 659, 0 

milioane MDL. În temeiul rectificărilor operate4 valoarea acestora a fost revizuită, în sensul 

majorării, constituind 6 733, 3 milioane MDL. Gradul de executare a înregistrat la partea de 

venituri 102,1% (6 877,4 milioane MDL) şi la partea de cheltuieli – 99,7% (6 714,1 milioane 

MDL). Soldul cumulativ al mijloacelor băneşti în conturile FAOAM a însumat la finele anului 

403,0 milioane MDL, fiind utilizat pe parcursul anului bugetar pentru acoperirea deficitului 

bugetar și a decalajului temporar de casă (figura nr. 15). 

 
 

Figura nr. 15. Executarea FAOAM, viziune generală (milioane MDL) 

 

                                                           
3 Legea FAOAM pe anul 2018 nr.280 din 15.12.2017 
4 Legea nr.108 din 14.06.2018 
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Executarea FAOAM în perioada de raportare a fost determinată preponderent de: 

▪ Acumularea veniturilor din prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în 

cuantum ce a depășit cu 3,2% (126,3 milioane MDL) suma planificată în buget. 

Trendul pozitiv se datorează preponderent majorării cu 6,1%, în urma modificărilor 

legislative, a fondului de remunerare a muncii față de cel planificat, dar și 

modificării ratei impozitului pe venit aprobată în toamna anului 2018. 

▪ Neexecutarea cu 0,3% sau cu 19,2 milioane MDL a cheltuielilor planificate, din 

cauza nerealizării în măsură deplină a subprogramelor: „Servicii medicale de înaltă 

performanţă”, „Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii”, 

„Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din domeniul ocrotirii sănătăţii” și 

„Management al fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”. 

▪ Redistribuirea mijloacelor financiare între subprogramele fondului pentru achitarea 

serviciilor medicale curente (fondul de bază). Astfel, mijloacele alocate în sumă de 

87,9 milioane MDL la capitolul medicamente compensate, în contextul micșorării 

prețurilor la medicamente în medie cu 5%, au fost redirecționate spre alte tipuri de 

asistență medicală în cadrul fondului de bază. O informație detaliată privind 

executarea FAOAM este prezentată în tabelul 4. 

Tabelul 4. Sinteza executării FAOAM în anul 2018 

milioane MDL 

 

Executat  

2017 

Plan 

precizat  

2018 

Executat 

2018 

Executat față 

de precizat 

2018 (%) 

Executat  

2018 față de 

2017 (%) 

 VENITURI 6.256,6 6.733,3 6.877,4 102,1 109,9 

Primele AOAM, în formă de 

contribuție procentuală  
3.541,8 3.888,0 4.007,2 103,1 113,1 

Primele AOAM, în sumă fixă 106,6 103,3 110,4 106,8 103,4 

Transferuri de la BS 2.593,0 2.728,0 2.728,0 100,0 105,2 

Alte venituri 15,2 14,0 31,8 >200 >200 



 
 

38 
 

 

Executat  

2017 

Plan 

precizat  

2018 

Executat 

2018 

Executat față 

de precizat 

2018 (%) 

Executat  

2018 față de 

2017 (%) 

CHELTUIELI 6.260,8 6.733,3 6 714,1 99,7 107,2 

Fondul pentru achitarea 

serviciilor medicale curente 

(fondul de bază) 

6.162,9 6.586,5 6 586,4 100,0 106,9 

Fondul de rezervă al asigurării 

obligatorii de asistență 

medicală 

0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Fondul măsurilor de profilaxie  6,0 13,0 11,8 90,4 195,8 

Fondul de dezvoltare şi 

modernizare a prestatorilor 

publici de servicii medicale 

18,6 40,0 38,1 95,3 >200,0 

Fondul de administrare al 

sistemului de AOAM 
73,3 78,8 77,8 98,7 106,2 

SOLD BUGETAR -4,2 0,0 163,3   

Sursă: Datele Companiei 

În funcție de repartizarea administrativ - teritorială, veniturile încasate au variat de la 3 324,4 

milioane MDL sau 47% din veniturile FAOAM, în mun.Chișinău la 30,0 milioane MDL sau 0,4% 

din totalul veniturilor, în raionul Vulcănești. Respectiv, cheltuielile au variat și ele de la 3 819,3 

milioane MDL sau 57% din cheltuielile FAOAM, în mun.Chișinău, la 20,2 milioane MDL sau 0,3% 

din totalul cheltuielilor FAOAM, în raionul Dubăsari. O analiză în detaliu privind veniturile și 

cheltuielile înregistrate în unitățile administrativ - teritoriale este prezentată în tabelul 5. 

Tabelul 5. Veniturile și cheltuielile FAOAM în funcție de repartizarea administrativ-teritorială, anul 2018 

  
Populația 

(mii)  

Persoane 

asigurate (mii) 
Venituri   (mii MDL) Cheltuieli  (mii MDL) 

Municipiul Chișinău 825,9 597,9 3.240.774,8 3.803.542,6 

Municipiul Bălți 151,5 118,6 377.182,0 362.615,1 

Anenii Noi 83,2 65,1 118.102,6 90.942,1 

Basarabeasca 28,1 21,9 32.233,8 26.881,1 

Briceni 71,9 56,3 86.967,8 67.699,7 

Cahul 124,4 97,2 179.356,0 142.559,5 

Cantemir 61,6 48,1 76.685,5 70.243,0 
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Calărași 77 60,2 91.656,0 55.619,5 

Căușeni 89,8 70,4 113.383,2 92.714,7 

Ceadîr-Lunga 22,9 18,1 55.313,4 72.215,6 

Cimișlia 59,2 46,4 76.475,7 52.300,7 

Comrat 26,3 20,7 72.454,1 83.168,6 

Criuleni 73,5 57,2 95.482,0 71.810,1 

Dondușeni 42,1 32,8 51.975,7 43.293,0 

Drochia 86,2 67,3 118.046,0 86.527,5 

Dubăsari 35,3 27,5 44.152,5 20.214,7 

Edineț 79,7 62,2 112.131,9 92.721,0 

Fălești 90,9 70,9 111.182,3 86.441,4 

Florești 86,3 67,1 111.647,0 97.065,5 

Glodeni 59 46,1 71.117,0 59.805,1 

Hâncesti 119,2 93,0 143.212,2 113.997,5 

Ialoveni 101,6 79,2 146.601,3 76.369,5 

Leova 52,2 40,8 58.750,3 46.263,6 

Nisporeni 65,2 51,2 77.252,7 59.852,9 

Ocnița 53,3 41,5 61.423,7 52.799,3 

Orhei 124,4 97,1 175.610,1 141.693,7 

Rezina 50,2 39,2 66.903,2 46.775,0 

Râșcani 67 52,2 84.142,2 70.795,5 

Singerei 91,8 71,5 104.001,8 80.770,0 

Soroca 100 78,0 136.734,6 40.853,5 

Strășeni 92,3 71,8 121.103,8 106.323,6 

Șoldănești 41,2 32,0 47.572,6 64.281,6 

Ștefan-Vodă 69,8 54,5 87.337,1 78.106,3 

Taraclia 43,3 33,7 57.470,9 40.604,3 

Telenești 71,5 55,9 81.787,9 62.687,3 

Ungheni 117,1 91,5 160.827,7 126.441,8 

Vulcănești 16,7 13,2 30.355,7 27.067,5 

TOTAL 3.451,6 2.648,4 6.877.407,3 6.714.063,6 

Sursa: Datele Companiei și Serviciului fiscal de stat  
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Figura nr. 16. Repartizarea pe regiuni a veniturilor și cheltuielilor FAOAM pe anul 2018 

Sursa: Datele Companiei și Serviciului fiscal de stat  
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VENITURILE 
Veniturile se formează din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de 

către plătitori, transferuri de la bugetul de stat şi alte venituri (amenzi şi sancţiuni pecuniare, 

dobânzi bancare, impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia 

informației etc.).  

În anul de gestiune, veniturile au fost acumulate în sumă de 6 877, 4 milioane MDL, ceea ce 

constituie 102,1% față de prevederile anuale. În comparație cu anul trecut, suma veniturilor 

acumulate în FAOAM s-a majorat cu  620,8 milioane MDL sau cu 9,9%. În structura veniturilor, 

mai mult de jumătate şi anume 4 149,4 milioane MDL sau 60,3%, sunt venituri proprii, iar 

2 728,0 milioane MDL sau 39,7% -transferurile de la bugetul de stat.  

Informația cu privire la veniturile încasate, pe tipuri de acumulări, este prezentată în tabelul 6. 

Tabelul 6. Executarea veniturilor FAOAM, anii 2017 - 2018 

milioane MDL 

 

Executat 

2017 

Plan 

precizat 

2018 

Executat 

2018 

Executat față 

de precizat 

Executat 

2018 față 

de 2017 

VENITURI, total 6.256,6 6.733,3 6.877,4 102,1% 109,9% 

PRIME AOAM 3.648,4 3.991,3 4.117,6 103,2% 112,9% 

Prime AOAM în formă de 

contribuţie procentuală  
3.541,8 3.888,0 4.007,2 103,1% 113,1% 

Prime AOAM în sumă fixă 106,6 103,3 110,4 106,8% 103,4% 

TRANSFERURI  2.593,0 2.728,0 2.728,0 100,0% 105,2% 

Transferuri cu destinaţie 

specială de la BS inclusiv  
66,6 93,0 93,0 100,0% 139,6% 

transferuri de la BS pentru 

programele naționale de 

ocrotire a sănătății 

62,0 69,0 69,0 100,0% 111,3% 

transferuri de la BS pentru 

proiectul „Modernizarea 

sectorului sănătății” 

4,6 24,0 24,0 100,0% >200% 

Transferuri cu destinaţie 

generală de la BS  
2.526,4 2.635,0 2.635,0 100,0% 104,3% 

ALTE VENITURI 15,2 14,0 31,8 >200% >200% 

Sursa: Datele Companiei 
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Pe parcursul ultimilor ani este tot mai evidentă tendința de majorare constantă a ponderii 

veniturilor proprii și, respectiv, de diminuare a ponderii transferurilor curente cu destinație 

generală primite de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane 

asigurate de Guvern. Astfel, dacă în 2013 în totalul veniturilor FAOAM predominau transferurile 

de la bugetul de stat (51,3 %), în anii următori situația s-a schimbat și, începând cu anul 2014 

primordiale devin acumulările din primele de asigurare, înregistrând în anul 2018 cota de 

59,9%. Ilustrarea grafică a tendinţei menţionate este prezentată în figura nr.17. 

 

 
 

Figura nr. 17. Evoluția ponderii primelor de AOAM și a transferurilor cu destinație generală primite de 

la BS în veniturile FAOAM, anii 2013 – 2018 

 

Sursa: Datele Companiei  
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Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de 

contribuție procentuală la salariu şi alte recompense 

 

Conform informației prezentate de Serviciul fiscal de stat, veniturile din primele în cotă 

procentuală la salariu și alte recompense au însumat - 4 624,6 milioane MDL, inclusiv majorările 

de întârziere – 25,0 milioane MDL. Veniturile încasate au însumat 4 007,2 milioane MDL, 

depășind prevederile anuale cu 119, 2 milioane MDL (3,1%) și încasările anului trecut cu 465,4 

milioane MDL (13,1%). Această majorare a fost determinată de creșterea salariului minim pe 

economie, care a dus la sporirea fondului de remunerare a muncii la nivel de țară, dar și de 

modificarea ratei impozitului pe venit din 1 octombrie 2018. Veniturile aferente primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală în cotă procentuală la salariu și alte recompense au 

înregistrat în totalul veniturilor o pondere de 58,3% față de 56,6% în anul 2017.  

În ceea ce privește restanța la plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în 

cotă procentuală se constată o creștere cu 24,3 milioane MDL (65,3%) a acesteia în comparație 

cu anul 2017, constituind la finele anului 2018 - 70,2 milioane MDL.  

 

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, 

achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica 

Moldova 

Acumulările din primele de asigurare în sumă fixă au constituit 110,4 milioane MDL, cu 7, 1 

milioane MDL (6,8%) mai mult faţă de prevederile anuale și cu 3,8 milioane MDL (3,4%) mai 

mult în comparație cu anul 2017. În totalul veniturilor acumulate, ponderea acumulărilor din 

primele de asigurare în sumă fixă a constituit 1,6%.  

Pentru perioada de raportare, prima calculată în sumă fixă a fost stabilită în mărime de 4 056 

MDL, fiind menţinută la nivelul anului 2014. Prima respectivă a fost achitată de proprietarii de 

terenuri cu destinaţie agricolă, fondatorii de întreprinderi individuale, titularii de patentă de 

întreprinzător, mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experții judiciari, interpreții, 

traducătorii, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic etc. De 

asemenea, similar anilor precedenți, persoanele care s-au asigurat în mod individual până la 31 

martie au beneficiat de reduceri în mărime de 50% şi 75% din valoarea primei.  

Practica aplicării înlesnirilor acordate la achitarea primei de asigurare în sumă fixă și-a 

demonstrat eficiența în timp, constituind un mijloc de susţinere şi integrare în sistemul de 

asigurare a categoriilor de populaţie cu venituri mici, aceste categorii fiind astfel protejate 

financiar în cazul survenirii riscului de îmbolnăvire. 
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Numărul persoanelor care s-au asigurat în mod individual a constituit circa 55,5 mii, cu peste 

1,7 mii de persoane mai mult față de anul precedent. Din totalul acestora, circa 4,7 mii au 

achitat prima de asigurare în mărime integrală, iar alte 50,8 mii de persoane au beneficiat de 

reduceri în mărime de 50% (32,9 mii de persoane) și, respectiv, 75% (17,9 mii de persoane). 

 

Transferuri primite de la bugetul de stat  

Transferurile de la bugetul de stat au fost virate conform prevederilor anuale, în sumă de 2 

728,0 milioane MDL. Din totalul acestora, transferurile cu destinație generală au constituit 

2 635,0 milioane MDL, iar cele cu destinație specială – 93,0 milioane MDL. Deși suma absolută 

a transferurilor virate de la bugetul de stat în FAOAM a fost în creștere cu 135,0 milioane MDL 

(5,2%) față de anul 2017, ponderea acestora în totalul veniturilor acumulate în FAOAM a scăzut 

cu 1,7%.  

Transferurile cu destinație generală au fost alocate preponderent (99,97%) pentru categoriile 

de persoane asigurate de Guvern (1 712,9 mii de persoane) și au fost virate în sumă de 2 634,2 

milioane MDL, cu 108,6 milioane MDL sau cu 4,3% mai mult decât în 2017. Acest tip de venit 

deține în anul de gestiune a doua poziție printre sursele de venituri ale FAOAM, după primele 

AOAM în formă de contribuţie procentuală şi reprezintă 38,3% din totalul veniturilor acumulate. 

Este de menționat că volumul transferurilor cu destinație generală rămâne insuficient pentru 

numărul și categoriile de persoane asigurate de Guvern, care se majorează și se completează 

cu noi beneficiari, preponderent cu necesități sporite de asistență medicală. 

La categoria transferurilor cu destinație specială au fost virate mijloace financiare în sumă de 

93,0 milioane MDL, inclusiv 69,0 milioane MDL destinate procurării preparatelor antidiabetice 

în cadrul programelor naționale de ocrotire a sănătății și 24,0 milioane MDL pentru realizarea 

proiectului „Modernizarea sectorului sănătății”.   
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Alte venituri 

La capitolul „Alte venituri”, în anul 2018 au fost acumulate mijloace în sumă de 31,8 milioane 

MDL, depășind de mai bine de două ori prevederile anuale. Printre cele mai semnificative 

încasări la acest capitol sunt:  

▪ defalcările în mărime de 15,4% din suma impozitului unic perceput de la rezidenții 

parcurilor pentru tehnologia informației – circa 20,0 milioane MDL; 

▪ dobânzile încasate la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare – 4, 8 milioane 

MDL; 

▪ amenzile şi sancțiunile contravenționale – peste 2 milioane MDL; 

▪ alte venituri încasate în FAOAM, inclusiv percepute de la IMS pentru încălcările financiare 

privind utilizarea mijloacelor bănești în alte scopuri decât prevederile Programului Unic, 

cu derogare de la actele normative, prescrierea neargumentată a medicamentelor 

compensate și eliberarea neargumentată a biletelor de trimitere pentru spitalizări – peste 

5,0 milioane MDL. 

Supraexecutarea acumulărilor la categoria „Alte venituri” se datorează încasării impozitului unic 

perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (62,9%), care a devenit sursă 

reală de venit din luna februarie 2018, nefiind inițial planificată. 
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CHELTUIELILE 
 

Partea de cheltuieli a fost realizată în sumă de 6 714,1 milioane MDL, cu 19,2 milioane MDL 

(0,3%) mai puţin faţă de prevederile anuale și cu 453,3 milioane MDL (7,2%) mai mult în 

comparație cu anul precedent. O informație detaliată cu privire la cheltuielile pentru anul de 

raportare este prezentată în tabelul 7. 

Tabelul 7. Executarea cheltuielilor FAOAM, anii 2017-2018 

milioane MDL 

Denumirea 

Executat 

2017 

Plan 

precizat 

2018 

Executat 

2018 

Executat 

față de 

precizat 

Executat 

2018 față 

de 2017 

Cheltuieli, total 6.260,8 6.733,3 6.714,1 99,7% 107,2% 

inclusiv:           

1. Fondul pentru achitarea serviciilor 

medicale curente (fondul de bază) 
6.162,9 6.586,5 6.586,4 100,0% 106,9% 

2. Fondul de rezervă al AOAM 0,0 15,0 0,0 0,0%  

3. Fondul măsurilor de profilaxie (de 

prevenire a riscurilor de îmbolnăvire) 
6,0 13,0 11,8 90,4% 195,8% 

4. Fondul de dezvoltare şi modernizare 

a prestatorilor publici de servicii 

medicale 

18,6 40,0 38,1 95,3% >200% 

5. Fondul de administrare a sistemului 

de AOAM 
73,3 78,8 77,8 98,7% 106,2% 

Sursă: Datele Companiei 

În fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază) sunt direcţionate nu 

mai puţin de 94% din veniturile FAOAM5. Respectiv, în perioada de raportare, cheltuielile din 

acest fond au constituit 6 586,4 milioane MDL sau 98,1% din totalul cheltuielilor, fiind în 

creștere cu 423,5 milioane MDL sau cu 6,9 % față de anul 2017.  

 

                                                           
5 Pct.9 din Hotărârea Guvernului nr.594 din 14.05.2002 
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La fel ca și în anii precedenți, la subprogramele de cheltuieli se constată o tendință de alocare 

a resurselor preponderent pentru asistența medicală spitalicească, în cuantum de 3 368,4 

milioane MDL sau 50,2% din totalul cheltuielilor, fiind urmată de asistența medicală primară – 

1 885,5 milioane MDL (28,1%), asistența medicală urgentă prespitalicească - 561,6 milioane 

MDL (8,4%), asistența medicală de ambulator – 504,5 milioane MDL (7,5%) etc. Concomitent, 

se constată o majorare în comparație cu anul precedent a volumului cheltuielilor aferente 

tuturor categoriilor de asistență medicală, de la 100,5% pentru asistența medicală primară 

până la mai mult de 200% pentru îngrijirile medicale comunitare şi la domiciliu (tabelul nr. 8). 

În acest sens, bunele practici demonstrează că odată cu majorarea achizițiilor de asistență 

medicală primară și a cheltuielilor pentru măsurile de profilaxie, se diminuează cheltuielile 

pentru alte categorii de asistență medicală, inclusiv spitalicească și prespitalicească.  

Tabelul 8. Executarea cheltuielilor pe programe și subprograme, anii 2017-2018 

milioane MDL 

Denumirea Executat 2017 

Plan 

precizat 

2018 

Executat 

2018 

Executat față 

de precizat 

Executat 

2018 față 

de 2017 

Cheltuieli, total 6.260,8 6.733,3 6.714,1 99,7% 107,2% 

inclusiv:           

Programul „Sănătatea 

publică şi servicii medicale” 
6.260,8 6.733,3 6.714,1 99,7% 107,2% 

Subprogramul „Administrare a 

fondurilor asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală” 

73,3 78,8 77,8 98,7% 106,2% 

Subprogramul „Asistenţa 

medicală primară”  
1.876,7 1.885,5 1.885,5 100,0% 100,5% 

inclusiv medicamente 

compensate 
523,9 508,0 508,0 100,0% 97,0% 

din care pentru realizarea 

programelor naționale de 

ocrotire a sănătății din contul 

transferurilor din BS  

                    69,0 69,0 100,0%  

Subprogramul „Asistenţa 

medicală specializată de 

ambulator” 

423,6 504,5 504,5 100,0% 119,1% 

inclusiv medicamente și 

dispozitive medicale achitate 

suplimentar 

                    46,9 46,9 100,0%  
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Subprogramul „Îngrijiri 

medicale comunitare şi la 

domiciliu” 

9,2 57,0 57,0 100,0% >600% 

Subprogramul „Asistenţa 

medicală urgentă 

prespitalicească” 

544,0 561,6 561,6 100,0% 103,2% 

Subprogramul „Asistenţa 

medicală spitalicească” 
3.118,1 3.368,4 3.368,4 100,0% 108,0% 

 inclusiv medicamente achitate 

suplimentar cazului tratat 
 

28,8 28,8 100,0%  

Subprogramul „Servicii 

medicale de înaltă 

performanţă” 

191,3 209,5 209,4 100,0% 109,5% 

Subprogramul „Management 

al fondului de rezervă al 

asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală” 

 15,0    

Subprogramul „Programe 

naţionale şi speciale în 

domeniul ocrotirii sănătăţii” 

6,0 13,0 11,8 90,4% 195,8% 

Subprogramul „Dezvoltarea şi 

modernizarea instituţiilor din 

domeniul ocrotirii sănătăţii” 

18,6 40,0 38,1 95,3% >200% 

Sursa: Datele Companiei 

 

Similar anilor precedenți, pentru fiecare subprogram au fost stabiliţi indicatori de performanţă 

(de rezultat, de produs și de eficienţă), a căror atingere a fost monitorizată pe parcursul 

perioadei de gestiune, cu excepția indicatorilor pentru care nu au fost stabilite criterii sau 

mecanisme de monitorizare. 

Cu referire la achiziția serviciilor de asistență medicală, se remarcă obligativitatea fundamentării 

acesteia pe necesităţile populaţiei în servicii medicale, raportate la capacităţile sistemului de 

sănătate în limita mijloacelor aprobate.  

În anul de gestiune, pentru prestarea serviciilor medicale au fost contractate 437 de instituții 

medico-sanitare (tabelul 9).  
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Tabelul 9. Instituții medico-sanitare contractate, anii 2016 - 2018 

 2016 2017 2018 

IMS republicane 21 22 22 

IMS departamentale 10 10 10 

IMS municipale 34 34 34 

IMS raionale 303 302 301 

IMS private 64 67 70 

TOTAL 432 435 437 

Sursa: Datele Companiei 

Mijloacele financiare alocate și utilizate de IMS încadrate în sistemul de asigurare obligatorie 

de asistență medicală au însumat 5 995,0 milioane MDL, deținând cota preponderentă (89,3%) 

în totalul cheltuielilor. În comparație cu anul precedent, aceste cheltuieli au crescut cu 425,9 

milioane MDL sau cu 7,6 la sută. Cheltuielile de personal, inclusiv cele pentru contribuții și prime 

de asigurări obligatorii, au însumat 3 929,8 milioane MDL sau 65,6% din cuantumul cheltuielilor 

IMS. În comparație cu 2017, ponderea acestora s-a redus cu 1,3% (tabelul 10).  

 

Tabelul 10. Cheltuielile alocate și utilizate de IMS, anii 2015-2018 

 
 

2015 2016 2017 2018 

mil MDL % mil MDL % mil MDL % mil MDL % 

Total cheltuieli 

FAOAM 
5.152,5 100% 5.673,4 100% 6.260,8 100% 6.714,1 100% 

Cheltuieli IMS 4.504,7 87,4% 5.141,8 90,6% 5.569,1 89,0% 5 995,0 89,3% 

 inclusiv:         

cheltuieli de 

personal* 
2.899,4 64,4% 3.328,4 64,7% 3.725,4 66,9% 3 929,8 65,6% 

alimentarea 

pacienților 
121,2 2,7% 123,8 2,4% 126,2 2,3% 132,8 2,2% 

medicamente și 

dispozitive medicale 
638,4 14,2% 742,0 14,4% 716,4 12,9% 744,1 12,4% 

alte cheltuieli 845,7 18,8% 947,6 18,4% 1.001,1 18,0% 1.188,3 19,8% 

 

Notă: Cheltuielile de personal integrează cheltuielile pentru remunerarea muncii și contribuțiile și primele de AOAM 

Sursa: Datele Companiei   



 
 

50 
 

Cheltuieli din fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul 

de bază) 

Sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală oferă persoanelor asigurate posibilități 

egale şi nediscriminatorii în obținerea asistenței medicale oportune şi de calitate, în 

conformitate cu prevederile Programului unic.  

Totodată, de asistență medicală urgentă prespitalicească şi primară beneficiază toate 

persoanele, indiferent de statutul lor: asigurat sau neasigurat, iar în cazul maladiilor social-

condiționate, precum tuberculoza, afecţiuni oncologice, psihiatrice, HIV/SIDA, maladii 

infecţioase, cei neasiguraţi au acces şi la asistenţa medicală specializată de ambulator şi la cea 

spitalicească.  

Partea preponderentă a mijloacelor alocate din fondul de bază – 3 368,4 milioane MDL (51,1%) 

a fost orientată spre acordarea asistenței medicale spitalicești, inclusiv medicamente achitate 

suplimentar cazului tratat şi 1 885,5 milioane MDL (28,6%) – pentru acordarea asistenței 

medicale primare, inclusiv medicamente compensate. De asemenea, în perioada de raportare, 

au fost alocate mijloace semnificative pentru asistența medicală urgentă prespitalicească – 

561,6 milioane MDL (8,5%), asistența medicală specializată de ambulator, inclusiv medicamente 

și dispozitive medicale achitate suplimentar – 504,5 milioane MDL (7,7%) etc. (figura nr. 18). 

 
 

Figura nr. 18. Structura cheltuielilor fondului de bază în distribuție procentuală, anul 2018 

Sursa: Datele Companiei 
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În cheltuielile fondului de bază, cea mai mare creștere față de anul precedent a revenit 

cheltuielilor pentru acordarea serviciilor de îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu - de mai 

bine de şase ori. Această majorare se explică prin faptul că, începând cu anul de gestiune, în 

cadrul îngrijirilor medicale comunitare şi la domiciliu au fost integrate serviciile de sănătate 

mintală și cele de sănătate prietenoase tinerilor.  

Neexecutarea cu 134,2 mii MDL a mijloacelor alocate din fondul de bază, este generată 

preponderent de nerealizarea de către unii prestatori a volumului contractat de servicii, în 

special servicii medicale de înaltă performanță, ceea ce impune apriori revizuirea criteriilor de 

contractare pe viitor.  

Asistenţa medicală primară  

 

Asistența medicală primară (în continuare - AMP) presupune prestarea serviciilor în baza 

principiului medicinii de familie, conform contractelor încheiate cu Compania și acordată de 

medicii de familie în cazul maladiilor şi stărilor prevăzute în Programul unic.   

Pentru prestarea AMP în anul de gestiune au fost prevăzute mijloace în sumă de 1 885,5 

milioane MDL, acestea fiind valorificate în totalitate. Concomitent, cheltuielile pentru prestarea 

serviciilor de AMP au depășit cu 8,8 milioane MDL sau cu 0,5% cheltuielile efectuate în 2017. 

Cheltuielile pentru AMP pe cap de locuitor înregistrat la medicul de familie au constituit 405 

MDL în 2018, costul mediu al unei vizite fiind de 132,9 MDL sau cu 4,6% mai mult față de cel 

planificat (127,1 MDL).  

Estimarea volumului de servicii medicale pentru contractare în cadrul AMP s-a axat pe numărul 

total de persoane (asigurate şi neasigurate), contractarea propriu-zisă de servicii de asistență 

medicală primară fiind realizată după principiul „per capita”.  

Astfel, pentru prestarea asistenței medicale primare, de către Companie au fost contractate 278 

instituții medico-sanitare, inclusiv: 2 republicane, 20 municipale, 235 raionale, 5 

departamentale şi 16 private.  
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În perioada de raportare, de către persoanele asigurate au fost efectuate peste 9,8 milioane de 

vizite la medicii de familie, cu peste 54 mii de vizite mai puțin comparativ cu anul precedent. 

De asemenea, au fost în scădere, comparativ cu anul 2017, vizitele persoanelor neasigurate la 

medicii de familie - cu circa 17 mii de vizite (figura nr. 19).  

 

 
 

Figura nr. 19. Vizite la medicul de familie, anii 2014 - 2018 

 

Sursa: Datele Companiei 
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În cadrul asistenței medicale primare este prevăzută bonificația pentru îndeplinirea indicatorilor 

de performanță (prevenirea, depistarea precoce şi supravegherea maladiilor cardiovasculare, 

diabetului zaharat, cancerului etc.). Scopul principal al bonificației pentru performanță utilizată 

în asistența medicală primară este de a soluţiona problemele majore de sănătate publică prin 

prestarea de servicii preventive, servicii de diagnosticare precoce şi de monitorizare a 

tratamentului şi a complicațiilor, în principal pentru bolile cronice (figura nr. 20).  

 

 
Figura nr. 20. Indicatori de performanță în AMP 
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Suma alocată pentru realizarea indicatorilor de performanță în cadrul asistenței medicale 

primare a constituit 204,8 milioane MDL, depășind de mai bine de trei ori volumul de mijloace 

financiare alocat în acest scop în anul 2017 (tabelul 11). 

 

Tabelul 11. Realizarea indicatorilor de performanță în AMP, anii 2017 – 2018 

 

2017 2018 

Număr  

persoane 

cărora s-a 

efectuat 

examenul 

medical 

Număr 

persoane 

planificate 

pentru 

examinare 

Rata de 

îndeplinire 

% 

Suma 

alocată  

(milioane 

MDL) 

Număr 

persoane 

cărora 

s-a 

efectuat 

examenul 

medical 

Număr 

persoane 

planificate 

pentru 

examinare 

Rata de 

îndeplinire 

% 

Suma 

alocată  

(milioane 

MDL) 

Prevenirea, 

depistarea 

precoce și 

supravegherea 

maladiilor 

cardiovasculare 

196.385 486.606 40.36% 27,3 243.597 602.247 40.5% 66,4 

Prevenirea, 

depistarea 

precoce și 

supravegherea 

diabetului 

zaharat 

36.143 88.930 40.64% 3,1 53.173 104.584 50.8% 24,5 

Depistarea 

activă a 

populației cu risc 

de îmbolnăvire 

cu TBC 

164.040 202.744 80.91% 11,9 213.357 258.906 82.4% 25,5 

Supravegherea 

gravidelor 
26.309 31.887 82.51% 14,9 26.710 30.167 88.5% 32,6 

Vaccinarea 

copiilor cu vârsta 

de 1 an 

29.240 34.874 83.84% 7,3 28.420 31.054 91.5% 17,1 

Prevenirea, 

depistarea 

precoce a 

cancerului 

188.033 384.572 48.89% 1,9 2.922 5.811 50.3% 38,7 

Total 640.150 1.229.613 52,1% 66,4 568.179 1.032.769 55,0% 204,8 

Sursă: Datele Companiei 
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Potrivit datelor tabelului, constatăm că în 2018, similar anilor precedenți, interesul populației 

față de prevenirea bolilor care le pot afecta sănătatea este unul moderat, ceea ce impune pe 

viitor revizuirea, respectiv ajustarea politicilor de sănătate în domeniul AMP. O altă cauză 

de neexecutare a indicatorilor de performanță planificați este lipsa educației medicale a 

pacientului, lipsa comunicării între pacient și medic și insuficiența medicilor de familie, 

în special în zonele rurale. 

 

Asistenţa medicală specializată de ambulator 

 

Cheltuielile pentru asistența medicală specializată de ambulator (în continuare – AMSA)  au 

fost executate în sumă de  504,5 milioane MDL, constituind 7,7% din totalul cheltuielilor 

fondului de bază, realizarea fiind la nivel de 100%. Totodată, cheltuielile pentru AMSA s-au 

majorat faţă de anul precedent cu circa 81,0 milioane MDL sau cu 19,1%. Cheltuielile medii 

pentru AMSA per persoană asigurată, înregistrată la medicul de familie, au constituit în anul 

2018 - 224,4 MDL sau cu 11,2% mai mult faţă de valoarea indicatorului stabilit (201,7 MDL). 

Costul mediu al unei vizite la medicul specialist constituie 75,3 MDL, majorându-se cu 6,3 MDL 

faţă de costul planificat (69 MDL).  

Ca și în anii precedenți, AMSA a fost acordată în scopul stabilirii diagnosticului şi tacticii de 

tratament la trimiterea medicului de familie, altor medici specialişti, la adresarea directă a 

persoanelor asigurate în caz de urgenţă şi în cazul maladiilor specificate în lista afecţiunilor 

care, după confirmarea ca fiind caz nou, permit prezentarea direct la medicul specialist de profil 

din asistenţa medicală specializată de ambulator.  

Pentru prestarea asistenței medicale specializate de ambulator în anul 2018, Compania a 

contractat 123 de instituții medico-sanitare, şi anume 17 instituții republicane, 21 de instituții 

municipale, 65 de instituții raionale, 5 instituții departamentale şi 15 private.  

În perioada de raportare, persoanelor asigurate le-au fost prestate servicii medicale în cadrul a 

6, 7 milioane de vizite consultative, cu peste 55 mii de vizite mai mult comparativ cu 2017 (6,6 

milioane de vizite). Totodată, în 2018 au fost efectuate circa 669 mii de vizite în asistenţa 

medicală stomatologică, cu circa 16 mii de vizite mai puțin comparativ cu 2017 (tabelul 12). 

Tabelul 12. Vizite consultative realizate, anii 2014-2018 

număr vizite 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Total vizite 6 971 337 6 584 084 6 565 622 6 648 981 6 704 190 

inclusiv: vizite în asistenţa 

medicală stomatologică 
716 784 705 190 699 292 684 857 668 934 

Sursa: Datele Companiei 
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Analiza prin contrapunere a volumului de alocații pentru serviciile contractate de la prestatorii 

de AMSA și numărul de vizite consultative realizate în perioada de raportare denotă o creștere 

mai accelerată a volumului de resurse financiare alocate în comparație cu numărul de 

servicii prestate (figura nr. 21). 

 

 
 

Figura nr. 21. Dinamica alocaţiilor pentru AMSA şi a numărului de vizite prestate, anii 2014 – 2018 

 

Sursa: Datele Companiei 
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Cele mai solicitate servicii de AMSA, luând în considerare frecvența acordării acestora la nivel 

național, sunt cele prestate de medicii specialiști obstetricieni-ginecologi, ortopezi-

traumatologi, neurologi, oftalmologi și chirurgi (figura nr.22). 

 

 
 

Figura nr. 22. Numărul de vizite la medicii specialiști la nivel național, anii 2016–2018 

 

Sursa: Datele Companiei 

 

Cheltuielile pentru alimentaţie și transport public de la/la domiciliu pentru persoanele bolnave 

cu tuberculoză au constituit în anul de raportare 16,5 milioane MDL, cu 3,3 milioane MDL mai 

mult comparativ cu anul precedent. 

Totodată, pentru dezvoltarea și prestarea serviciilor de intervenție timpurie copiilor (de la 

naștere până la 3 ani) cu nevoi speciale/tulburări de dezvoltare și risc sporit au fost contractate 

5 IMS, fiind alocate 2,6 milioane MDL pentru servicii de acest gen în cadrul a peste 30 mii de 

vizite.  
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În scopul sporirii accesului copiilor, în special din zona rurală, la serviciile stomatologice, în 

cadrul Programului „Un doctor pentru tine!” au fost contractate servicii medicale stomatologice 

în sumă de 1,8 milioane MDL. Respectiv, au fost oferite recomandări privind igiena cavității 

bucale și prestate servicii de examinare a cavității bucale, detartraj total, profilaxie a cariei 

dentare, sigilare a fisurilor unui dinte cu scop profilactic, obturare a defectelor coronariene 

provocate de caria dentară etc.   

De asemenea, pentru prima dată, în cadrul AMSA a fost contractat serviciul radioterapeutic în 

oncologie. În acest scop, a fost contractat un prestator de servicii medicale, fiind alocate 2, 1 

milioane MDL. Pe parcursul anului au fost efectuate 7 950 de ședințe de radioterapie, serviciile 

prestate fiind în sumă de 2, 4 milioane MDL.  

 

Asistenţa medicală urgentă prespitalicească 

 

Asistența medicală urgentă prespitalicească (în continuare AMUP) este acordată populației, 

indiferent de statutul persoanei, pe întreg teritoriul deservit, în regim non-stop. La contractarea 

volumului serviciilor medicale în cadrul AMUP s-a luat în calcul numărul total de persoane 

înregistrate în IMS ce prestează asistență medicală primară.  

Pe parcursul anului, serviciul de asistență medicală prespitalicească a preluat 855,4 mii de 

solicitări, cu 22,2 mii mai puțin comparativ cu anul trecut (877,6 mii de solicitări). Acest fapt se 

explică prin majorarea numărului de adresări la departamentele și unitățile de primire urgentă 

în IMS spitalicești și reforma realizată în asistența prespitalicească. 

Din totalul solicitărilor preluate de AMUP, circa 14% sau 117,6 mii de solicitări au parvenit de 

la persoanele neasigurate (tabelul 13). 

 

Tabelul 13. Servicii de asistență medicală prespitalicească, anii 2014-2018 

număr vizite 

Sursa: Datele Companiei 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Persoane asigurate  765 214 926 973 808 180 749 758 737 779 

Persoane neasigurate 136 680 171 171 145 573 127 810 117 615 

Total 901 894 1 098 144 953 753 877 568 855 394 
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Spre deosebire de numărul de solicitări care este în descreștere în acest tip de asistență 

medicală, cheltuielile alocate pentru realizarea subprogramului respectiv sunt în creștere, 

însumând în 2018 - 561,6 milioane MDL, cu 17,5 milioane MDL mai mult în comparație cu 2017 

(figura nr. 23). Costul mediu al unei solicitări de servicii în AMUP a constituit 656,5 MDL sau cu 

12,6% mai mult faţă de cel planificat (582,8 MDL). 

 

 
 

Figura nr. 23. Dinamica alocaţiilor pentru AMUP şi numărul de solicitări, anii 2014 – 2018 

 

Sursa: Datele Companiei 
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Asistenţa medicală spitalicească  

 

Cea mai mare pondere (51,1%) în cheltuielile fondului de bază revine Subprogramului 

„Asistenţa medicală spitalicească”, pentru realizarea căruia în anul de gestiune au fost 

prevăzute mijloace în sumă de 3 368,4 milioane MDL, fiind valorificate în totalitate. În 

comparație cu anul precedent, aceste cheltuieli au crescut cu 250,3 milioane MDL sau cu 8,0%. 

Pentru prestarea asistenței medicale spitalicești (în continuare – AMS), Compania a contractat 

79 de instituții medico-sanitare, inclusiv: 15 republicane, 10 municipale, 35 raionale, 7 

departamentale şi 12 private.  

Cazurile tratate și externate din AMS au constituit în perioada de raportare 602,6 mii, în creștere 

cu 761 de cazuri față de 2017. Din totalul cazurilor tratate și externate, 137,0 mii de persoane 

sau 22,7% au fost internate în baza trimiterii de la medicul de familie (tabelul nr. 14), ceea ce 

denotă, pe de o parte, lipsa medicilor specialiști și a medicilor de familie, în special în mediul 

rural, iar pe de altă parte - evitarea de către beneficiari a serviciilor din AMP și AMSA (medicilor 

de familie și medicilor specialiști). 

Din totalul cazurilor tratate, 546,8 de mii (90,7%) au întrunit toate condițiile de validare, 

respectiv, au fost acceptate și recunoscute. Peste 55,8 mii de cazuri tratate nu au fost acceptate, 

cauzele de nevalidare fiind codificarea eronată a cazului tratat, nerespectarea protocolului 

medical, diagnostice fără precizări etc.  

Costul mediu pentru un caz tratat acut validat, inclusiv în chirurgia de zi, a constituit peste 5 

000 MDL, iar costul mediu al unei zile de spitalizare a constituit 792 MDL. 

 

Tabelul 14. Cazuri tratate și externate, internate în baza trimiterii de la medicul de familie, 2017-2018 

 

Statutul cazurilor tratate  

2017 2018 

 Cazuri tratate   Ponderea, 

% 

 Cazuri tratate   Ponderea, % 

Total cazuri tratate externate și raportate  603.389 100 602.628 100 

Numărul total de cazuri tratate și externate, 

internate în baza trimiterii de la medicul de 

familie 

128.417 21,3% 137.012 22,7% 

Sursa: Datele Companiei 

 

În topul maladiilor și stărilor, în AMS se menţin nașterile și copiii nou-născuți (peste 38 mii de 

cazuri), bronhopneumoniile și bronșitele (peste 20 mii de cazuri), cirozele ficatului (peste 7 mii 

de cazuri), pneumoniile (circa 7 mii de cazuri), insuficiențele cardiace (circa 6 mii de cazuri). 
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Pentru eficientizarea contractării şi a metodelor de plată în AMS, începând cu anul 2016 au fost 

delimitate cazurile tratate acute de cazurile tratate cronice (figura nr. 24).   

 

 
 

Figura nr. 24. Structura cazurilor tratate în anul 2018 

 

Sursa: Datele Companiei 

 

Cazurile tratate cronice sunt cele prestate pe profilele: geriatrie, reabilitare şi îngrijiri paliative. 

Cazurile prestate pe profilul reabilitare în instituţiile medico-sanitare republicane sunt 

clasificate în reabilitare pediatrică, neurologică, cardiologică, ortopedică. 
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Cazurile tratate acute sunt cele de scurtă durată, prestate în cadrul programelor speciale 

(tabelul 15). 

Tabelul 15. Cazuri tratate în cadrul programelor speciale,  anii 2015-2018 

număr cazuri 

 2015 2016 2017 2018 

PS „Tratament operator pentru 

cataractă” 
1 797 3 177 3 707 4 036  

PS „Protezare articulațiilor mari” 803 867 1 021 1 265 

PS „Cardiologie intervenţională” 1 138 2 289 4 405 4 445 

PS „Protezări vasculare” 125 346 395 406 

PS „Chirurgie endovasculară” 202 301 550 746 

PS „Cardiochirurgie” 1 011 1 367 1 211 1 244 

PS „Neurochirurgia fracturilor 

coloanei vertebrale” 
5 178 249 302 

PS „Cardiologie intervenţională 

congenitală” 
- - 30 47 

PS „Studiu electrofiziologic și 

ablații” 
- - 112 149 

PS „Tratamentul intervențional în 

AVC ischemic acut” 
- - - 3 

 Sursa: Datele Companiei 

 

În anul de gestiune au fost efectuate 5 736 operații pe cord (5 646 operații - 2017), inclusiv: 4 

445 de operații minim-invazive la adulți în cazul infarctului miocardic în cadrul programului 

special „Cardiologie intervenţională”, 1 244 de operații în cadrul programului „Cardiochirurgie” 

și 47 de operații minim-invazive la copii cu malformații cardiace congenitale (programul 

„Cardiologie intervenţională congenitală”). Costul mediu al unui caz tratat în cadrul 

programului „Cardiochirurgie” constituie 42,6 mii MDL, al operației minim-invazive la adulți  

27,2 mii MDL, și în cazul operației minim-invazive la copii – 78,6 mii MDL.  

În cadrul programului „Studiu electrofiziologic și ablații”, au fost achiziționate 149 cazuri, în 

creștere cu 37 de cazuri comparativ cu anul precedent (112 cazuri). Costul mediu al unui caz 

tratat constituie 36,2 mii MDL. 

De asemenea au fost efectuate 1 265 operații în cadrul programului „Protezare articulațiilor 

mari”, care a fost completat cu endoprotezare de umăr. Numărul acestora este în creștere cu 
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244 de cazuri comparativ cu anul premergător (1 021 operații). Costul mediu al unui caz tratat 

acoperit din FAOAM constituie 43,3 mii MDL. 

Operațiile de cataractă au fost efectuate în număr de 4 036 intervenții și în sumă de 40,3 

milioane MDL, cu o creștere de 329 operații comparativ cu anul 2017. Costul mediu al unui caz 

de cataractă tratat a constituit circa 10 mii MDL. 

În anul 2018, în premieră la nivel național, au fost efectuate intervenții neuroendovasculare în 

cazul accidentelor vasculare cerebrale. Astfel, au fost alocate resurse pentru 3 cazuri tratate în 

cadrul unui program special nou „Tratamentul intervențional în AVC ischemic acut” în suma 

totală de 449,3mii MDL, inclusiv suma de 303,7 mii MDL achitată pentru consumabile 

costisitoare. O informație în dinamică privind cazurile costisitoare este prezentată în  

figura nr.25. 

 

 
 

Figura nr. 25. Cele mai costisitoare cazuri tratate în cadrul programelor speciale, anii 2016-2018, MDL 

 

Sursa: Datele Companiei 
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Unul din principiile de bază ale contractării serviciilor medicale spitalicești este garantarea 

accesibilităţii persoanelor la serviciile medicale incluse în Programul unic, inclusiv prin 

reducerea rândurilor de aşteptare.  

În baza estimărilor conchidem că, în condițiile menținerii aceluiași volum anual de asistență 

medicală și financiară, acoperirea necesităților în servicii costisitoare va fi posibilă în decurs de 

până la:  

▪ 4 ani - programul „Protezare articulațiilor mari” 

▪ 1 an - programul „Tratament operator pentru cataractă”  

▪ 1 an – programul „Cardiochirurgie”. 

 

În contextul celor expuse, concordate la stabilirea priorităților în acest domeniu în mod 

transparent, se va reuși asigurarea în termene realizabile a accesului populației la tratament 

costisitor. Totodată, este imperativ ca în procesul de contractare să se țină cont de capacitatea 

instituțiilor medicale de efectuare a intervențiilor menționate, fapt ce va contribui la reducerea 

listei de așteptare și la eficiența prestării serviciilor aferente programelor speciale.  

Începând cu anul 2014, în conformitate cu prevederile Programului unic, Compania 

contractează servicii medicale legate de tratamentul prin transplant de organe, țesuturi şi 

celule. Pentru prestarea acestor servicii în anul de gestiune au fost încheiate contracte cu 2 IMS 

publice în valoare de 17,7 milioane MDL în scopul efectuării a 106 transplanturi (inclusiv: 15 

transplanturi de ficat, 22 transplanturi de rinichi și 69 transplanturi de cornee). În lipsa 

donatorilor de organe, țesuturi și cellule, IMS contractate au prestat 87 cazuri de transplanturi 

în sumă de 13,5 milioane MDL (inclusiv: 12 transplanturi de ficat, 13 transplanturi de rinichi și 

62 transplanturi de cornee). Costul unei operații constituie pentru: transplant de ficat – 789,6 

mii MDL, transplant de rinichi – 180,4 mii MDL, transplant de cornee – 27,9 mii MDL. Totodată, 

pentru a asigura accesul în mod echitabil și transparent la servicii medicale de transplant de 

organe, țesuturi şi celule este necesară formarea listelor de așteptare în acest domeniu.  

În cadrul asistenţei medicale spitaliceşti sunt acoperite și cheltuielile pentru prestarea 

serviciilor de dializă, fiind alocate peste 156,0 milioane MDL, cu o creștere de 24,4%, sau cu 

30,6 milioane MDL mai mult comparativ cu anul 2017. Respectiv au fost efectuate 87 878 

ședințe de hemodializă (929 pacienți), cu 13 702 ședințe mai mult comparativ cu anul 2017 

(900 pacienți).  

În scopul asigurării accesului populației la servicii de reproducere umană asistată medical, 

au fost contractate 3 IMS private pentru prestarea a 60 de proceduri de fertilizare in vitro în 

sumă de 1,9 milioane MDL. De facto, au fost efectuate 57 de proceduri în sumă de 1,8 milioane 

MDL, cu 27 de proceduri mai mult comparativ cu anul 2017. Costul pentru o procedură de 

fertilizare in vitro a constituit 31,7 mii MDL.  
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În cadrul asistenței medicale spitalicești a fost contractat serviciul radioterapeutic în oncologie. 

Pentru prestarea serviciului de radioterapie a fost încheiat un contract în sumă de 12,3 milioane 

MDL cu un prestator de servicii medicale, pe parcursul anului fiind efectuate 33 954 ședințe de 

radioterapie în sumă de 10,3 milioane MDL.  

 

Servicii medicale de înaltă performanță  

 

Serviciile medicale de înaltă performanță (în continuare - SIP) au constituit 3,2% din cheltuielile 

fondului de bază. Mijloacele bănești valorificate pentru realizarea acestor servicii se cifrează la 

209,4 milioane MDL, depășind cu 9,5% cele înregistrate în anul 2017. Contractarea serviciilor 

medicale de înaltă performanţă a fost efectuată după principiul „per serviciu”. 

Astfel, numărul investigațiilor prestate a fost de 613 735, cu 14 677 investigații mai mult 

comparativ cu anul premergător (figura nr.26 ). Costul mediu al unui serviciu de înaltă 

performanță a constituit 341,1 MDL faţă de 331,2 MDL planificat. 

 

 
 

Figura nr. 26. Dinamica alocaţiilor pentru SIP şi numărului de servicii prestate, anii 2014 – 2018 

 

Sursa: Datele Companiei 
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În conformitate cu tendinţele înregistrate în datele statistice şi cu necesitățile persoanelor 

asigurate în servicii medicale de înaltă performanță, în perioada 2016-2018 se observă o 

majorare a numărului de servicii medicale prestate în baza tehnologiilor înalt specializate 

(tabelul 16).  

 

Tabelul 16. Servicii medicale de înaltă performanță costisitoare, prestate în baza tehnologiilor înalt 

specializate, anii 2016 – 2018 

număr investigații 

Denumirea grup servicii 2016 2017 2018 

Rezonanţa magnetică nucleară 18 202 17 848 16 504 

Tomografia computerizată 32 890 34 724 40 646 

Scintigrafie 7 549 7 425 7 398 

Angiografie 3 375 2 952 3 062 

Investigaţii genetice (determinarea ARN, ADN a 

agenţilor patogeni în materialul biologic) 
42 622 74 260 62 959 

Aortografie 883 634 377 

Coronaroangiografie 368 366 459 

Ecocardiografie 9 605 20 385 21 816 

Litotriţie 181 356 479 

Endoscopie de diagnostic 863 10 365 13 688 

Sursa: Datele Companiei 

 

În vederea realizării Programului de iniţiere a tratamentului antiviral a hepatitelor cronice virale 

şi cirozelor hepatice B, C, D, în scopul asigurării accesului persoanelor asigurate la serviciile 

medicale de înaltă performanță au fost contractate cinci instituții medicale, fiind alocate peste 

23 milioane MDL pentru prestarea a 23 073 de servicii. 
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Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu 

 

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, la care au dreptul persoanele asigurate, sunt 

acordate de prestatorii autorizaţi şi contractaţi în cazul maladiilor cronice în stadiu avansat 

(consecinţe ale ictusului cerebral, maladii în fază terminală, fracturi de col femural etc.) şi/sau 

după intervenţii chirurgicale mari, conform recomandărilor medicului de familie şi medicului 

specialist de profil din secţiile spitaliceşti şi de ambulator. Acoperirea financiară a acestor 

servicii a permis sporirea accesului persoanelor în etate, singuratice şi cu dizabilităţi la acest tip 

de asistenţă medico-socială, recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.  

Pentru persoanele care prezintă un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de a se 

deplasa la instituțiile medico-sanitare, au fost contractate 148 de instituții medico-sanitare (136 

instituții medico-sanitare publice și 12 private) fiind contractate servicii de îngrijiri medicale 

comunitare și la domiciliu în sumă de peste 57,0 milioane MDL. Pe parcursul perioadei de 

raportare, au fost efectuate peste 71 mii vizite comunitare și la domiciliu.  

Inclusiv, au fost prestate 18 400 vizite de îngrijiri medicale paliative la domiciliu de echipa 

mobilă, costul acestora fiind de peste 3 milioane MDL. Costul mediu al unei vizite de îngrijiri 

medicale la domiciliu a constituit  149 MDL faţă de 115 MDL planificat. 

În cadrul acestui tip de asistență medicală, au fost integrate şi serviciile de sănătate mintală. 

Astfel, pentru prestarea serviciilor de sănătate mintală comunitară, Compania a încheiat 

contracte în sumă de 24,5 milioane MDL cu 40 instituţii medico-sanitare, pe parcursul anului 

fiind efectuate 265 068 vizite.  

De asemenea, în cadrul îngrijirilor medicale comunitare, paliative şi la domiciliu au fost 

contractate Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT). Contractarea acestor centre are 

menirea să contribuie esenţial la reducerea incidenţei infecțiilor cu transmitere sexuală și/HIV, 

cazurilor de sarcini nedorite şi avortul, utilizării drogurilor, abuzului de alcool, tulburărilor 

psiho-emoţionale în rândul tinerilor. Compania a contractat 41 de CSPT, iar valoarea 

contractelor este de peste 22 milioane MDL, cu 1,9 milioane MDL mai mult comparativ cu anul 

precedent (20,5 milioane MDL). 
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Medicamente compensate 

 

Asigurarea pacienților cu medicamente compensate sigure, cost-eficiente și de calitate, 

majorarea numărului de beneficiari prin extinderea listei cu maladii noi rămân în continuare  

printre prioritățile principale pentru Companie.  

În acest sens, cheltuielile FAOAM pentru medicamentele compensate au constituit circa 508 

milioane MDL, fiind în creștere cu 19,5 % față de anul 2016 (425 milioane MDL).  

Majorarea volumului alocaţiilor pentru medicamentele compensate se explică prin creșterea 

numărului de beneficiari, dar și prin faptul, că a fost facilitat accesul la tratamentul episodic cu 

medicamente compensate, acordat în sălile de proceduri, staţionarele de zi ale instituţiilor 

medicale primare și/sau la domiciliu, astfel nefiind necesară internarea în IMS spitalicești. Astfel, 

peste 816 mii de persoane au beneficiat în anul de gestiune de medicamente compensate 

(figura nr. 27).  

 
Figura nr. 27. Numărul de persoane care au beneficiat de medicamente compensate 

 în distribuție geografică 

Sursa: Datele Companiei 
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Cu referire la cheltuielile pentru un beneficiar, se constată că acestea s-au majorat ușor de la 

620,4 MDL în anul 2017 până la 622,5 MDL în anul 2018 (figura nr. 28). 

 

 
 

Figura nr. 28. Evoluția cheltuielilor pentru medicamentele compensate în sumă totală și per 

beneficiar, anii 2016 – 2018 

Sursa: Datele Companiei 
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Instituțiile farmaceutice contractate au eliberat medicamente compensate în baza a peste 

5 milioane rețete sau cu 666,8 mii de rețete mai mult decât în anul 2016. În rezultatul micșorării 

prețurilor la medicamente s-a înregistrat diminuarea prețului mediu cu amănuntul pentru 

medicamente compensate per reţetă, respectiv a crescut suma medie de compensare pentru 

o reţetă. Astfel, preţul mediu cu amănuntul pentru medicamente compensate per reţetă s-a 

redus de la circa 119 MDL în anul 2017 până la 112 MDL în anul 2018, iar suma medie de 

compensare pentru o reţetă a crescut până la 96,6 MDL, ceea ce reprezintă un beneficiu pentru 

pacienți, în contextul cheltuielilor suportate pentru serviciile medicale, determinat de 

micșorarea plății pentru medicamentele compensate (figura nr. 29).  

 

 
 

Figura nr. 29. Evoluţia preţului mediu cu amănuntul şi a sumei medii compensate pentru o reţetă, anii 

2015 – 2018 

Sursa: Datele Companiei 
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Pe parcursul ultimilor trei ani lista medicamentelor compensate a fost extinsă de la 88 de 

denumiri comune internaționale (DCI) la 148 DCI. Respectiv, lista a fost suplinită cu maladii noi: 

bronhopneumopatie obstructivă, osteoartrita, artrita reumatoidă, guta, depresie, boala 

Alzheimer.  

Referindu-ne la structura cheltuielilor pentru medicamente compensate acoperite din FAOAM, 

conchidem că ponderea cea mai mare a revenit preparatelor administrate în cazul 

tratamentului maladiilor cronice - 82,8% și anume maladiilor cardiovasculare și diabetului 

zaharat. Astfel, mijloacele financiare alocate pentru tratamentul maladiilor cardiovasculare cu 

medicamente compensate au constituit 215 milioane MDL de care au beneficiat  431 646 

pacienți, circa 61% din totalul bolnavilor care suferă de maladii cardiovasculare (707 579 

persoane) (figura nr. 30).  

 

 
 

Figura nr. 30. Beneficiarii de medicamente compensate pe categorii de vârstă, anii 2017-2018 

 

Sursa: Datele Companiei 
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Pentru preparatele destinate tratamentului diabetului zaharat, cheltuielile FAOAM în anul 2018 

au constituit 118,3 milioane MDL, iar numărul de beneficiari de aceste medicamente este de 

101 493 persoane (figura nr. 31). De menţionat, că în anul 2018 cheltuielile pentru 

medicamentele compensate integral (100%) din FAOAM s-au majorat cu 17%.  

 

 
 

Figura nr. 31. Cheltuieli pentru medicamente compensate pe tipuri de maladii 
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Cheltuieli din fondul măsurilor de profilaxie  

 

Fondul măsurilor de profilaxie a înregistrat cheltuieli în sumă de 11,8 milioane MDL, depășind 

de aproximativ două ori mijloacele bănești valorificate în anul precedent (6 milioane MDL). 

Creșterea semnificativă a cheltuielilor respective se datorează demarării pe parcursul perioadei 

de gestiune a noi proiecte destinate pentru realizarea măsurilor de profilaxie (proiectul național 

„Un doctor pentru tine”) dar și preluării angajamentelor de alocare a resurselor financiare 

pentru proiectele de profilaxie și prevenire a maladiilor transmisibile, finanțate anterior din 

Fondul Global. Cheltuielile anuale din fondul de profilaxie pe cap de locuitor au constituit 3,45 

MDL.  

Din suma cheltuielilor executate, ponderea majoră – de 56,2%, revine cheltuielilor pentru 

realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări şi alte 

metode de profilaxie primară şi secundară, fiind achiziționate vaccinuri în sumă totală de 6,6 

milioane MDL. Vaccinurile au fost achiziţionate în baza necesităților emise de Agenţia Naţională 

pentru Sănătate Publică, iar numărul de persoane din grupurile de risc care au beneficiat de 

vaccin din contul FAOAM a constituit 51,7 mii persoane. 

La compartimentul examinărilor profilactice (screening) în scopul depistării precoce a 

îmbolnăvirilor, mijloacele în sumă de 1,7 milioane MDL au fost utilizate pentru efectuarea 

proiectului de screening la nivel de țară „Un doctor pentru tine” cu scopul depistării timpurii a 

tuberculozei (radiografia toracelui în decubit - 19 417 de investigații și radiografia toracelui în 

regim digital - 2 620 de investigații) și stărilor precanceroase și canceroase a glandei mamare 

(3 938 de mamografii).  

Alte activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire s-au rezumat la: 

▪ proiectul „Prevenirea HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală în mediul consumatorilor 

de droguri injectabile din mun. Bălți în baza Strategiei Reducerea Riscurilor”, în sumă de 

414,7 mii MDL; 

▪ proiectul „Servicii de reducere a riscurilor în materie de accesibilitate și transparență”, în 

sumă de 400,7 mii MDL; 

▪ proiectul „Sporirea accesului la servicii de reducere a riscurilor pentru LSC, BSB și CDI în 

Republica Moldova”, în sumă de 419,8 mii MDL. 

 

De asemenea, în scop profilactic și de promovare a unui mod sănătos de viaţă, au fost realizate 

151 de ateliere de instruire pentru asistenții sociali, asistentele medicale din AMP, asistente 

medicale din instituții preuniversitare, manageri și pedagogi ai instituțiilor preuniversitare, alți 

specialiști (psihologi, polițiști) în cadrul cărora au fost instruiți în total 3368 de specialiști. 

Totodată au fost tipărite și repartizate la nivel național materialele informaționale în cadrul 

proiectului „Campania de informare și sensibilizare a populației din Republica Moldova”, axat 

pe renunțarea la deprinderea fumatului și consumului excesiv de alcool.  
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Evoluția cheltuielilor din fondul măsurilor de profilaxie  se prezintă în figura nr. 32. 

 

 
 

Figura nr. 32. Dinamica cheltuielilor din fondul măsurilor de profilaxie, anii 2016-2018, 

(mii MDL) 

Sursa: Datele Companiei 

 

În concluzie constatăm o dinamică pozitivă de la an la an a executării spectrului măsurilor de 

profilaxie, îmbunătățirea și eficientizarea accesului populației la serviciile medicale specifice.    



 
 

75 
 

Cheltuieli din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici 

de servicii medicale  

 

Priorităţile de finanţare din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de 

servicii medicale stabilite de Consiliul coordonator pentru elaborarea şi implementarea 

mecanismelor de planificare a mijloacelor din fondul de dezvoltare pentru anul 2018 au fost 

următoarele:  

▪ fortificarea asistenței medicale spitalicești;   

▪ fortificarea asistenţei medicale primare, prin crearea condițiilor atractive de activitate în 

condiții noi, inclusiv pentru tinerii specialiști, cu susținerea și contribuția autorităților 

publice locale;  

▪ fortificarea și dotarea capacităților naționale pentru prevenirea și depistarea precoce a 

maladiilor oncologice prin susținerea mecanismelor și instrumentelor de aducere a 

serviciilor de profilaxie și depistare precoce aproape de pacient, inclusiv în sectorul rural.  

 

În anul de gestiune, ca urmare a organizării a două concursuri de selectare a proiectelor, au 

fost încheiate contracte de finanțare pentru 40 de proiecte investiționale, dintre care doar două 

proiecte nu au fost finanțate din cauza imposibilității instituțiilor beneficiare de a valorifica până 

la finele anului mijloacele financiare contractate.  

Din totalul proiectelor finanțate în anul de gestiune, 24 de proiecte au presupus lucrări de 

reparație ale IMSP, șapte proiecte - dotarea IMSP cu dispozitive medicale și utilaj medical 

performant, șapte proiecte aferente lucrărilor de construcție, un proiect a fost axat pe 

dezvoltarea sistemului de dispecerat unificat al serviciului de asistență medicală urgentă 

prespitalicească, un proiect a vizat achiziționarea complexelor mobile pentru investigații 

imagistice digitale ale cutiei toracice și glandei mamare (Institutul Oncologic).  

În anul 2018 din fondul de dezvoltare au fost efectuate cheltuieli în sumă de peste 38 milioane 

MDL, cu aproximativ două milioane MDL mai puțin decât suma aprobată, executarea acestui 

fond atingând un nivel de 95,3%. Cheltuielile anuale din fondul de dezvoltare pe cap de locuitor 

au constituit 11,2 MDL.  

Cea mai mare parte a cheltuielilor în sumă de 21,6 milioane MDL a fost direcţionată pentru 

procurarea mijloacelor fixe, dintre care: 15,0 milioane MDL au fost alocați Institutului Oncologic 

pentru achiziționarea complexelor mobile pentru investigații imagistice digitale ale cutiei 

toracice și glandei mamare; 783,9 mii MDL pentru dezvoltarea sistemului de dispecerat unificat 

al serviciului de asistenţă medicală urgentă prespitalicească (Serviciul 112) și 5,8 milioane MDL 

pentru dotarea instituțiilor medicale cu utilaj medical performant şi dispozitive medicale.  

Implementarea proiectului privind achiziționarea a trei mamografe și un pulmonograf a avut 

un rol primordial în derularea proiectului de screening la nivel de țară „Un doctor pentru tine” 

privind depistarea tuberculozei și a stărilor precanceroase și canceroase ale glandei mamare, 
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astfel peste 22 mii de persoane realizând screeningul pulmonar, iar circa 4 mii de femei au 

beneficiat de screening mamar.  

Proiectul privind dezvoltarea sistemului de dispecerat unificat al serviciului de asistenţă 

medicală urgentă prespitalicească a constat în procurarea mijloacelor fixe (calculatoare, 

monitoare, server, imprimante, garnituri telefonice, comutatoare de rețea și internet, generator, 

unitate de stocare). Acestea au fost puse în funcțiune și repartizate în stațiile de asistență 

medicală urgentă prespitalicească, astfel contribuind la reducerea timpului de așteptare a 

răspunsului operatorului cu zece secunde și duratei unui apel - până la 40 de secunde.   

Proiectul privind dotarea ambulanţelor pentru intervenţii eficiente şi rapide în urgenţe cardiace 

a constat în dotarea ambulanțelor cu echipament performant pentru intervenții în urgențe 

cardiace (electrocardiograf, defibrilator extern, pulsoximetru, pompă de infuzie cu seringă, 

aspirator pentru urgență) fiind achiziționate a câte 50 bucăți de fiecare tip de utilaj. 

Dispozitivele medicale achiziționate au fost repartizate Stațiilor de Asistență Medicală Urgentă 

(SAMU) de pe întreg teritoriul țării. Astfel, urmare a implementării acestui proiect investițional 

a crescut fortificarea capacităților tehnice ale Stațiilor de AMUP prin acordarea ajutorului 

eficient și rapid în urgențe cardiace prin dotarea ambulanțelor cu aparataj performant.  

 

Cheltuieli din fondul de rezervă  

 

Mijloacele financiare acumulate în fondul de rezervă al AOAM, destinate realizării 

Subprogramului „Management al fondului de rezervă al AOAM”, se utilizează în următoarele 

scopuri: 

▪ acoperirea cheltuielilor suplimentare, legate de îmbolnăviri şi afecţiuni urgente, a căror 

rată anuală depăşeşte media luată în baza calculării Programului unic pentru anul 

respectiv; 

▪ compensarea diferenţei dintre cheltuielile efective legate de achitarea serviciilor medicale 

curente şi contribuţiile acumulate (veniturile aşteptate) în fondul de bază. 

 

În anul 2018 în fondul de rezervă al AOAM au fost prevăzute mijloacele financiare în sumă de 

15 milioane MDL, însă mijloacele respective nu au fost utilizate dat fiind faptul că pe parcursul 

anului de gestiune nu au avut loc situații care să necesite finanțare din fondul de rezervă al 

AOAM. 

  



 
 

77 
 

Cheltuieli din fondul de administrare  

 

Pentru cheltuielile fondului de administrare al sistemului de asigurare, conform normativului 

stabilit prin legislaţie este prevăzută repartizarea de până la 2,0% din veniturile încasate în 

contul unic al Companiei. Totodată, pe parcursul mai multor ani, inclusiv a ultimilor cinci ani, 

ponderea acestor cheltuieli nu a depăşit nivelul de 1,4% (nivelul maxim atins în anul 2015) din 

veniturile acumulate. În anul de gestiune ponderea cheltuielilor din fondul de administrare al 

sistemului de asigurare a constituit 1,13% din suma veniturilor încasate în FAOAM, reducându-

se cu 0,04 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în anul 2017 (1,17%) și cu 0,27 puncte 

procentuale – față de nivelul înregistrat în anul 2015 (1,40%). 

Ilustrarea grafică a evoluției ponderii cheltuielilor din fondul de administrare pe parcursul 

ultimilor cinci ani este prezentată în figura nr.33. 

 

 
 

Figura nr. 33. Evoluția ponderii cheltuielilor din fondul de administrare al sistemului de asigurare în 

veniturile FAOAM, anii 2014 – 2018 

Sursa: Datele Companiei 
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Cheltuielile fondului de administrare al sistemului de asigurare au fost realizate în sumă de 

77,8 milioane MDL, cu 995,5 mii MDL mai puţin faţă de prevederile anuale, nerealizarea 

integrală datorându-se, preponderent, neexecutării pe deplin a cheltuielilor de personal în 

valoare de 929,3 mii MDL. Comparativ cu anul 2017, cheltuielile din fondul de administrare au 

crescut cu 4,5 milioane MDL sau cu 6,2%.  Descrierea detaliată a executării fondului de 

administrare pe articolele de cheltuieli se prezintă în tabelul 17. 

 

Tabelul 17. Structura cheltuielilor din fondul de administrare, anii 2017-2018  

mii MDL 

Denumirea 

Executat 

2017 

Plan precizat 

2018 

Executat 

2018 

Executat față 

de precizat 

Executat 

2018 față de 

2017 

Cheltuieli și active 

nefinanciare 
73 319,0 78 837,9 77 842,4 98,7% 106,2% 

Cheltuieli 69 473,2 77 002,3 76 015,1 98,7% 109,4% 

inclusiv:      

cheltuieli de personal 58 796,7 61 412,4 60 483,1 98,5% 102,9% 

bunuri și servicii 10 179,6 14 359,9 14 325,6 99,8% 140,7% 

prestații sociale 496,9 1 230,0 1 206,4 98,1% >200% 

alte cheltuieli 0,0 0,0 0,0   

Active nefinanciare 3 845,8 1 835,6 1 827,3 99,5% 47,5% 

inclusiv:      

mijloace fixe 2 704,9 761,0 756,5 99,4% 28,0% 

stocuri de materiale 

circulante 
1 140,9 1 074,6 1 070,8 99,6% 93,9% 

Sursa: Datele Companiei 

 

Ponderea majoră în totalul cheltuielilor fondului de administrare al sistemului de asigurare 

revine cheltuielilor de personal – 77,8%, succedate de cheltuielile pentru procurarea bunurilor 

şi serviciilor – 18,4%, după care urmează prestaţiile sociale – 1,5%, cheltuielile pentru stocuri 

de mijloace circulante – 1,3% şi cheltuielile pentru procurarea mijloacelor fixe – 1,0%. 

Cheltuielile pentru procurarea bunurilor şi serviciilor, care se cifrează la 14,3 milioane MDL, 

includ: cheltuielile pentru realizarea campaniilor de informare a populaţiei cu privire la sistemul 

de asigurare, pentru servicii editoriale (tipărirea formularelor de reţete compensate şi a 
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materialelor informaționale pentru campanii de comunicare privind drepturile și obligațiile în 

sistemul de asigurare), cheltuieli de regie, cheltuieli de mentenanţă şi dezvoltare a sistemului 

informaţional, etc. 

Pentru procurarea activelor nefinanciare, care au constituit 2,3% din fondul de administrare al 

FAOAM, au fost cheltuite 1,8 milioane MDL, inclusiv pentru mijloacele fixe – 756,5 mii MDL şi 

pentru materialele circulante – 1,1 milioane MDL. 

La finele anului, statul de personal constituia 295 unităţi, inclusiv personal tehnic, dintre care 

279,5 unităţi constituiau funcţiile ocupate. Cheltuielile pentru remunerarea muncii angajaţilor 

au constituit 47,9 milioane MDL, iar salariul mediu lunar al unui angajat (salariul calculat) – 

13 938,9 MDL.  

Pe parcursul anului au fost instruiți 203 angajați,  fiind cheltuite, în acest sens, mijloace 

financiare în sumă de 48,6 mii MDL. Tematicile abordate în cadrul sesiunilor de instruire s-au 

axat pe: achiziții publice și managementul riscurilor de corupție, controlul financiar public 

intern, legislația muncii,  măsuri de profilaxie, managementul conflictelor și comunicarea.  
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DEFICIENȚE CONSTATATE 
 

În scopul monitorizării volumului și calității serviciilor medicale prestate precum și gestionării 

mijloacelor financiare au fost efectuate peste 270 activități de evaluare la prestatorii de servicii 

medicale și farmaceutice, inclusiv evaluări tematice și de revalidare a cazurilor în sistemul DRG, 

evaluări inopinate în rezultatul examinării petițiilor (figura nr. 34) etc.   

 

 
 

Figura nr. 34. Structura activităților de evaluare a calității serviciilor medicale prestate precum și 

gestionării mijloacelor financiare pe parcursul anului 2018 

 

Sursa: Datele Companiei 

 

În perioada de gestiune din 437 IMS contractate au fost supuse evaluării 192 IMS (44%), fiind 

constatate un șir de carențe, și, respectiv, invalidate servicii raportate nejustificat şi servicii 

medicale prestate sub nivelul cerut al volumului și calității în sumă de peste 8,0 milioane MDL 

(0,3%) din 2 485 milioane MDL administrate de acestea. Totodată, s-a atestat nevalorificarea 
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cotei minime pentru servicii paraclinice, obligatorii la nivel de AMP şi AMSA în cuantum de 

peste 1 milion MDL.  

Analiza în dinamică a serviciilor nevalidate, relevă, per total, o tendință de descreștere a 

acestora comparativ cu anul precedent. Concomitent se majorează volumul serviciilor 

nevalidate în asistența medicală primară, valoarea acestora constituind 5,2 milioane MDL , în 

creștere cu 17,7 % (tabelul 18). 

 

Tabelul 18. Dinamica sumelor nevalidate pe tipuri de servicii medicale, anii 2017-2018 

  mii MDL 

Servicii medicale 

 

2017   2018  

mii MDL % mii MDL % 

Asistenţa medicală primară 4 391,0 34,4 % 5 169,1 56,9 % 

Asistenţa medicală specializată de ambulator 1 858,8 14,6 % 765,0 8,4 % 

Asistenţa medicală spitalicească 5 753,9 45,1 % 2 665,7 29,3 % 

Servicii medicale de înaltă performanţă 751,9 5,9 % 489,2 5,4 % 

TOTAL 12 755,6 100,0% 9 089,0 100,0 % 

Sursa: Datele Companiei 

 

Cauzele de nevalidare a serviciilor medicale în asistența medicală primară și specializată de 

ambulator se rezumă preponderent la prescrierea neregulamentară a medicamentelor 

compensate - circa 24% din totalul cazurilor de nevalidare; raportarea eronată a indicatorilor 

de performanță - 39%; nevalorificarea cotei minime pentru servicii paraclinice - 21% etc. În 

asistența medicală spitalicească, nevalidările sunt generate de spitalizările nefondate, raportări 

eronate, cazuri tratate sub nivelul cerut al volumului și calității etc.  

În rezultatul auditului codificării în cadrul instituțiilor medicale spitalicești supuse auditului 

condifcării s-a constatat că în circa 20% din cazurile evaluate diagnosticul principal a fost stabilit 

incorect. Cu referire la diagnosticul secundar se constată că acesta a fost stabilit incorect în 

peste 6% din cazurile verificate, 40% din cazuri fiind redundante și nu urmau a fi codificate.  

De asemenea, 53,0% din cazurile tratate s-au regrupat în alt DRG, cu o varietate pe instituții de 

la 34% până la 74%. Sumar, Indicele de Complexitate (ICM) pentru cazurile verificate a fost 

diminuat de la 2,4342 la 1,5995 sau cu 34,3%. Impactul financiar, cauzat de nerespectarea 

standardelor şi regulilor de codificare, în special prin supracodificarea diagnosticelor 

secundare, este de peste 941 mii MDL. Rezultatele auditului codificării denotă prezența 

deficiențelor și abaterilor la majoritatea serviciilor prestate, ceea ce impune necesitatea 

consolidării auditului codificării și implementării auditului clinic, astfel ca să fie posibil realizarea 

mai multor misiuni de audit și identificatea lacunelor și cauzelor acestora.  
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În cadrul evaluărilor legalității şi eficienţei utilizării de către IMS a mijloacelor financiare au fost 

stabilite cazuri de utilizare a acestora în alte scopuri decât cele prevăzute în Programul unic și 

contractul bilateral încheiat cu Compania, în sumă totală de 4708,5 mii MDL.  Concomitent, 

pentru sumele dezafectate au fost calculate penalități în sumă de 904,8 mii MDL.  

Evaluarea volumului şi calității serviciilor medicale prestate în instituțiile medico-sanitare 

contractate, precum și gestionării mijloacelor financiare, relevă persistența de la an la an a unor 

și aceleași deficiențe și carențe. Cele mai frecvente încălcări stabilite în perioada de gestiune au 

fost:  

▪ lipsa cunoștințelor sau cunoștințe limitate a personalului medical despre actele legislative 

și normative aferente funcționării sistemului de asigurare;   

▪ lipsa cunoștințelor în domeniul managementul financiar și gestiunea defectuoasă a 

resurselor financiare  alocate de către persoanele responsabile;   

▪ utilizarea mijloacelor FAOAM, contrar destinației, în alte scopuri, ce nu ţin de realizarea 

contractului și Programului unic;  

▪ nerespectarea clauzelor contractuale de către prestatorii de servicii medicale;  

▪ planificarea defectuoasă a necesarului de medicamente de către IMS, respectiv 

neasigurarea ritmică cu medicamente în volumul şi sortimentul necesar; 

▪ perfectarea informațiilor financiare cu nerespectarea standardelor în domeniu și cerințelor 

și termenilor de timp reglementate;  

▪ limitarea accesului la servicii medicale incluse în Programul unic prin neîncheierea sau 

nerealizarea contractelor cu alte IMS în cazul lipsei unor servicii proprii şi, în unele cazuri, 

impunerea efectuării serviciilor respective contra plată;   

▪ calcularea şi achitarea neregulamentară a sporurilor la salariu;   

▪ calcularea și achitarea salariilor personalului, activitatea cărora nu ține de realizarea 

Programului unic;   

▪ neasigurarea IMS cu medicamente și  consumabile;   

▪ condiționarea achitării serviciilor medicale incluse în Programul unic;   

▪ utilizarea mijloacelor FAOAM, contrar destinațiilor aprobate în devizele de venituri și 

cheltuieli, în alte scopuri, ce nu ţin de realizarea Programului unic;   

▪ nerespectarea normativelor stocurilor de valori materiale prevăzute în actele normative în 

vigoare etc;  

▪ prestarea serviciilor medicale sub nivelul cerut al volumului şi calităţii;  

▪ nerespectarea prevederilor protocoalelor clinice naționale şi a standardelor medicale în 

schemele de diagnostic şi tratament;  

▪ codificarea incorectă a diagnosticului principal și secundar.  

Pe parcursul anului, în rezultatul verificărilor realizate, de către IMS au fost restituite din contul 

altor venituri decât cele provenite din FAOAM, mijloace financiare în sumă de peste 4 milioane 

MDL și transferate penalități în sumă de 466,4 mii MDL  
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PERFORMANȚA EXECUTĂRII 

SUBPROGRAMELOR DE CHELTUIELI 
 

Pentru anul de gestiune, cheltuielile au fost incluse în programul „Sănătatea publică şi serviciile 

medicale”, fiind structurate în 10 subprograme prin care au fost stabilite prioritățile în utilizarea 

resurselor FAOAM, având la bază scopuri, obiective şi indicatori de evaluare a performanței 

acestora.  

Performanța executării subprogramelor de cheltuieli a fost determinată de gradul de realizare 

a temelor și obiectivelor strategice cuprinse în Strategia de dezvoltare instituțională a 

Companiei pentru anii 2016-2020 şi planurile de activitate ale instituției, care s-au referit, în 

principal, la consolidarea sistemului de sănătate în Republica Moldova, inclusiv prin fortificarea 

sistemului de finanțare a acestuia. 

Analiza în detaliu a indicatorilor de performanță aferenți executării subprogramelor de 

cheltuieli ale FAOAM în coraport cu obiectivele asumate reliefează un șir de rezultate plauzibile, 

dar și unele rezerve ce urmează a fi valorificate pe viitor. Totodată, se conturează necesitatea 

ca unii indicatori de performanță să fie revizuiți și ajustați, astfel ca aceștia  să devină realiști și 

implementabili.  

Nivelul de realizare a indicatorilor, precum și explicațiile corespunzătoare privind devierile 

înregistrate, per subprogram, sunt prezentate în continuare.  

 

Subprogramul 80 02 „Administrare a fondurilor de asigurare obligatorie 

de asistență medicală” 
 

Scopul:  Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală sunt gestionate într-un mod 

eficient pentru a garanta accesul populației asigurate la serviciile de sănătate prevăzute de 

Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

Obiectivele:  

▪ Creșterea nivelului de satisfacție al beneficiarilor sistemului de asigurare de serviciile 

Companiei cu 1% în anul 2020 față de 2017.  

▪ Creșterea gradului de acoperire cu AOAM cu 2% în anul 2020 faţă de 2017.  
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Realizarea indicatorilor de performanţă 

de rezultat:  

1. Pentru realizarea activităților incluse în Strategia de dezvoltare instituțională pentru anii 

2016-2020 și atingerea obiectivelor de dezvoltare a Companiei, un indicator important 

este determinarea gradului/nivelului de satisfacție a beneficiarilor față de serviciile 

prestate. În acest sens, în perioada septembrie - decembrie 2018, cu suportul financiar 

al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Serviciul Independent de Sociologie şi Informaţii 

„Opinia” a realizat un studiu privind Gradul de satisfacție a beneficiarilor de sistemul de 

sănătate, inclusiv de serviciile Companiei. Studiul a fost destinat să pună în aplicare 

activități ce ar consolida capacitățile Companiei în analiza nivelului de satisfacţie a 

beneficiarilor de serviciile prestate, planificarea strategică şi eventualele posibilităţi de 

sporire a nivelului de încredere al actualilor beneficiari ai serviciilor medicale, precum şi 

atragerea în sistem a potenţialilor (noilor) beneficiari. Astfel, 88,1% din respondenți au 

menționat că sunt satisfăcuți de serviciile prestate, de atitudinea cu care au fost tratați 

de către personalul instituției, de respectarea confidențialității, dar și de timpul acordat 

fiecărui beneficiar.  

2. Gradul de acoperire cu AOAM în anul 2018 a constituit 88,2%, fiind în creștere faţă de 

anul 2017 (86,9%) cu 1,3 puncte procentuale. 

3. Ponderea bugetului executat de către Companie faţă de cel precizat a constituit 99,7%, 

indicatorul dat a fost aprobat la nivel de 99,0%.  

4. Numărul de aprecieri pe rețelele sociale a crescut cu 9,1% sau practic la nivelul 

planificat.  

de produs:  

5. Pe parcursul anului 2018 au fost încheiate 437 contracte cu prestatorii de servicii 

medicale, cifra planificată fiind de 435 prestatori.  

6. A fost organizată o campanie de informare, atât cât a fost planificat. 

7. Numărul de aprecieri pe rețelele sociale a constituit 2 413 sau cu 113 mai mult faţă de 

planificat. 

8. Numărul evaluărilor la IMS a constituit 271, din care planificate – 150 şi inopinate – 121 

(examinarea petiţiilor, reevaluarea cazurilor DRG, altele).  

de eficienţă: 

1. Cheltuielile din FAOAM pe cap de locuitor, înregistrat la medicul de familie, au constituit 

1 983,5 MDL, sau cu 0,5 MDL mai mult faţă de planificat. 

2. Costul mediu al unei campanii de informare a constituit 482,3 mii MDL sau la nivelul 

planificat.  

 

Concluzie: Gradul de implementare a obiectivelor este satisfăcător, fiind identificate unele 

rezerve, care necesită a fi valorificate în termene rezonabile. 
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Subprogramul 80 05 „Asistență medicală primară” 
 

Scopul:  Acces la servicii medicale primare de calitate pentru toți cetățenii. 

Obiectivul:  

▪ Asigurarea accesului la serviciile medicale de calitate pentru toţi cetăţenii în AMP.  

 

Realizarea indicatorilor de performanţă 

de rezultat: 

1. Ponderea sumei contractate pe baza indicatorilor de performanţă din suma totală 

contractată a constituit 15% sau la nivelul planificat. Scopul principal al bonificației 

pentru performanţă utilizată în asistenţa medicală primară este de a ameliora 

problemele majore de sănătate publică prin prestarea de servicii preventive, servicii de 

diagnosticare precoce şi de servicii de monitorizare a tratamentului adecvat şi a 

complicaţiilor, în principal pentru bolile cronice.  

2. Ponderea medicilor de familie pe listele cărora sunt înscrise până la 2 000 persoane a 

constituit 75,8%, faţă de 80% prevăzut. Această diminuare se explică prin insuficienţa în 

teritoriu a medicilor de familie faţă de normativele stabilite. 

3. Ponderea vizitelor profilactice la medicul de familie a constituit 35,1% comparativ cu 

33,3% planificat.  

de produs: 

1. Numărul total de vizite la medicul de familie a constituit 10 366 898, comparativ cu 10 

800 000 planificat sau cu 4,0% mai puţin. 

2. Numărul de vizite profilactice la medicul de familie a constituit 3 638 107, ce este cu 

1,1% mai mult faţă de cifra planificată, ceea ce atestă sporirea gradului de preocupare 

a populației față de prevenirea bolilor care le pot afecta sănătatea. 

3. Numărul medicilor de familie pe listele cărora sunt înscrise până la 2 000 persoane a 

constituit cu 1 395 sau cu 7% mai puţin faţă de planificat (1 500), ceea ce se explică prin 

insuficienţa în teritoriu a medicilor de familie. 

de eficienţă:  

1. Cheltuielile FAOAM pentru AMP pe cap de locuitor, înregistrat la medicul de familie, au 

constituit 405 MDL sau la nivelul planificat. 

2. Costul mediu al unei vizite a constituit 132,9 MDL sau cu 4,6% mai mult faţă de costul 

planificat (127,1 MDL). 

 

Concluzie: Realizarea indicatorilor enumerați reflectă o dinamică pozitivă în atingerea 

obiectivului. Concomitent se constată și unele rezerve, determinate, preponderent, de 

insuficienţa în teritoriu a medicilor de familie faţă de normativele stabilite.  
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Subprogramul 80 06 „Asistență medicală specializată de ambulator”  
 

Scopul: Acces la servicii medicale specializate de ambulator calitative pentru persoanele 

asigurate.  

Obiectivele:  

▪ Asigurarea accesului la cel puţin 20 de servicii specializate de ambulator prestate de către 

IMS amplasate în raioanele RM.  

▪ Creșterea numărului de vizite în condiții de ambulator per o persoană asigurată.  

 

Realizarea indicatorilor de performanţă  

de rezultat:  

1. Ponderea IMS care oferă cel puţin de 20 de specialităţi de ambulator a constituit 41,5% 

sau la nivelul planificat.  

2. Ponderea IMS la care a crescut numărului de vizite în condiții de ambulator per o 

persoană asigurată a constituit 44,7%  faţă de 44% planificat. 

de produs:  

1. 17 IMS oferă cel puţin 20 de specialităţi de ambulator, sau la nivelul  planificat. 

2. Numărul de vizite în condiții de ambulator a constituit cu 6 704 190 sau cu 2,0% mai 

mult comparativ cu numărul de vizite planificat (6 575 000).  

de eficienţă:  

1. Cheltuielile medii ale FAOAM pentru asistența medicală specializată de ambulator per 

persoană asigurată, înregistrată la medicul de familie, a constituit 224,4 MDL sau cu 

11,2% mai mult faţă de suma aprobată iniţial (201,7 MDL). Majorarea cheltuielilor 

respective a fost legiferată prin rectificarea legii FAOAM pe anul 2018.  

2. Costul mediu al unei vizite la medicul specialist a constituit 75,3 MDL, majorându-se cu 

6,3 MDL faţă de costul planificat (69 MDL). 

 

Concluzie: Obiectivul privind creșterea numărului de vizite în condiții de ambulator per 

persoană asigurată către finele anului 2018 a fost realizat. Obiectivul privind asigurarea 

accesului la cel puţin 20 de servicii specializate de ambulator prestate de către IMS amplasate 

în raioane nu a fost realizat în totalitate, cauza fiind lipsa medicilor-specialişti în teritoriu. 

Totodată, acest indicator s-a îmbunătățit comparativ cu anul precedent. 

Monitorizând activitatea prestatorilor de asistență medicală specializată de ambulator 

contractați, se observă o continuă creștere atât a numărului de vizite consultative, cât și a sumei 

alocate din FAOAM.  
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Subprogramul 80 08 „Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu” 
 

Scopul: Acces la îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu oferit de IMS pentru persoanele 

asigurate care au nevoie de ele.  

Obiectivul: 

▪ Creșterea numărului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu prestate 

persoanele asigurate care au nevoie de ele.  

 

Realizarea indicatorilor de performanţă  

de rezultat: 

1. Ponderea IMS în cadrul cărora a fost înregistrată creșterea, faţă de anul precedent, a 

numărului de servicii medicale la domiciliu acordate persoanelor asigurate care au 

nevoie de ele a constituit 18,2%, faţă de planificat 50%. 

de produs:  

1. Numărul IMS în cadrul cărora a fost înregistrată creșterea, faţă de anul precedent, a 

numărului de servicii medicale la domiciliu acordate persoanelor asigurate a constituit 

27 sau cu 44 mai puțin faţă de planificat (71).  

2. Compania a încheiat contracte cu 148 prestatorii de servicii medicale comunitare şi la 

domiciliu. 

3. Numărul de vizite privind îngrijirile medicale la domiciliu a constituit 71 685, sau cu 

13 115 mai puţin faţă de planificat (84 800). Concomitent, comparativ cu anul 2017 

numărul de vizite privind îngrijirile medicale la domiciliu (64 437) s-a majorat cu 11,2%.  

de eficienţă: 

1. Costul mediu al unei vizite de îngrijiri medicale la domiciliu a constituit 149 MDL sau cu 

34 MDL mai mult faţă de planificat (115 MDL). 

 

Concluzie: Obiectivele au fost realizate.  
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Subprogramul 80 09 „Asistență medicală urgentă prespitalicească” 
 

Scopul: Sporirea calității serviciilor prestate în asistența medicală urgentă prespitalicească 

pentru toate categoriile de populație care au nevoie de ea. 

Obiectivul:  

▪ Diminuarea divergențelor între diagnosticul serviciului asistență medicală urgentă 

prespitalicească și diagnosticul clinic stabilit. 

 

Realizarea indicatorilor de performanţă 

de rezultat: 

1. Rata coincidenței diagnosticului serviciului de asistență medicală urgentă 

prespitalicească cu diagnosticul clinic stabilit (creșterea treptată de la 85% până la 89% 

până în anul 2020), în lipsa metodologiei și criteriilor de urmărire și evaluare, nu a fost 

posibil de monitorizat. 

de produs: 

1. Numărul de cazuri în care a coincis diagnosticul serviciului de asistență medicală 

urgentă prespitalicească cu diagnosticul clinic stabilit, în lipsa unor proceduri și 

indicatori bine stabiliți, nu a fost posibil de monitorizat. 

2. Numărul de solicitări a constituit 855 394 sau cu 10,4% sub nivelul planificat (955 000). 

Acest fapt se explică prin majorarea adresărilor la departamentele și unitățile de primire 

urgentă în instituțiile medico-sanitare spitalicești. 

de eficienţă: 

1. Costul mediu al unei solicitări de servicii în asistența medicală urgentă prespitalicească 

a constituit 656,5 MDL sau cu 12,6% mai mult faţă de cel planificat (582,8 MDL). 

 

Concluzie: Indicatorul de rezultat şi primul indicator de produs nu pot fi monitorizate, 

deoarece, conform Criteriilor de contractare a IMS în cadrul sistemului de asigurare pentru anul 

2018, indicatorii de performanță au fost excluși din mecanismele de plată a asistenței medicale 

urgente prespitalicești și ca rezultat, a fost abrogată darea de seamă respectivă a instituției 

medicale. 
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Subprogramul 80 10 „Asistență medicală spitalicească” 
 

Scopul: Acces la servicii medicale spitalicești calitative pentru persoanele asigurate. 

Obiectivele:  

▪ Atingerea nivelului de 450 000 de spitalizări acute (cazuri tratate) pe an până în anul 2020. 

▪ Diminuarea duratei medii de spitalizare a cazurilor tratate acute până în anul 2020 cu 9% 

faţă de anul 2015. 

 

Realizarea indicatorilor de performanţă 

de rezultat: 

1. Ponderea cazurilor tratate acute validate din numărul total de cazuri prestate a 

constituit 80,5%  faţă de planificat  90,0%. 

2. Procentul de diminuare a duratei medii de spitalizare faţă de anul 2015 a constituit 

11,7%  faţă de planificat 3,9%.  

de produs: 

1. Numărul cazurilor tratate acute validate, inclusiv chirurgia de zi, a constituit 499 080 sau 

a crescut cu 35 080 faţă de planificat (464 000). 

2. Numărul cazurilor tratate cronice validate a constituit 63 529 sau a crescut cu 12 529 

unități faţă de planificat (51 000).  

3. Numărul total de zile de spitalizare prestate (acute) validate, inclusiv chirurgia de zi, a 

constituit 3 399 153 sau cu 34 447 zile mai puțin faţă de planificat (3 433 600). 

4. Durata medie de spitalizare a cazurilor tratate acute validate, inclusiv chirurgia de zi, a 

constituit 6,8 zile sau a fost micşorată cu 0,6 zile faţă de planificat (7,4 zile). 

5. Conform dărilor de seamă au fost prestate (realizate) cazuri acute validate, inclusiv 

chirurgia de zi, în sumă de 2 691 780 mii MDL sau cu 72 092,0 mii MDL mai puțin faţă 

de planificat (2 619 688 mii MDL).  

de eficienţă:  

1. Costul mediu pentru un caz tratat acut validat, inclusiv chirurgia de zi, a constituit 5 393 

MDL sau a fost micşorat cu 252,4 mii MDL faţă de planificat (5 646 MDL).  

2. Costul mediu al unei zile de spitalizare prestate (acute) validate, inclusiv chirurgia de zi, 

a constituit 792 MDL sau a fost majorat cu 28,9 MDL faţă de planificat (763 MDL).  

 

Concluzie:  Gradul de implementare a obiectivelor este satisfăcător. În anul 2018 s-a diminuat 

durata medie de spitalizare a cazurilor tratate acute şi s-a majorat numărul total de cazuri 

tratate cronice. Supraexecutarea numărului total de cazuri tratate se explicată prin perioada de 

raportare mai mare și lipsa unei planificări adecvate a cazurilor cronice.   
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Subprogramul 80 11 „Servicii medicale de înaltă performanță” 
 

Scopul: Acces la asistență medicală cu nivel înalt de specializare pentru persoanele asigurate. 

Obiectivul: 

▪ Revederea listei de servicii de înaltă performanță până în anul 2020 cu păstrarea doar celor 

înalt specializate”.  

 

Realizarea indicatorilor de performanţă 

de rezultat: 

1. Procentul de poziții revăzute în lista serviciilor de înaltă performanță. În 2018, revizuirea 

listei nu a fost planificată.  

de produs:  

1. Numărul de poziții în lista serviciilor de înaltă performanță a fost păstrat la nivel de 509.  

2. Numărul de servicii de înaltă performanță prestate a constituit 613 735 sau cu 8 735 

mai mult faţă de planificat (605 000). 

de eficienţă:  

1. Costul mediu al unui serviciu de înaltă performanță prestat a constituit 341,1 MDL sau 

cu 9,9 MDL mai mult faţă de planificat (331,2 MDL).  

 

Concluzie: Numărul de servicii medicale de înaltă performanţă şi numărul de prestatori 

contractați au fost majorate comparativ cu parametrii planificaţi şi faţă de nivelele acestora 

înregistrate în anul 2017. Concomitent, revederea listei de servicii de înaltă performanță în 2018 

nu a fost prevăzută.  

  



 
 

93 
 

Subprogramul 80 17 „Management al fondului de rezervă al asigurării 

obligatorii de asistență medicală”   
 

Scopul: Sănătatea populaţiei îmbunătăţită prin acoperirea cheltuielilor suplimentare, legate de 

îmbolnăviri şi afecţiuni urgente sau compensarea diferenței dintre cheltuielile efective legate 

de achitarea serviciilor medicale curente și contribuțiile acumulate în fondul de bază. 

Obiectivul: 

▪ Atingerea nivelului de 100% de compensare a diferenţei dintre cheltuielile efective legate 

de achitarea serviciilor medicale curente şi contribuţiile acumulate în fondul de bază al 

AOAM.  

 

Realizarea indicatorilor de performanţă  

de rezultat:  

1. Acoperirea cheltuielilor suplimentare legate de prestarea serviciilor medicale curente 

din resursele fondului de rezervă. 

de produs:  

1. Cheltuieli din fondul de rezervă  nu au fost efectuate. Planificat 15 000,0 mii MDL.  

 

de eficienţă:  

1. Ponderea executării planului, în caz de necesitate, a fost prevăzută în mărime de 100%. 

Cheltuieli din fondul de rezervă nu au fost efectuate. 

 

Concluzie: Utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă în conformitate cu condiţiile prevăzute 

de legislaţia în vigoare nu a fost necesară, deoarece mijloacele financiare din fondul de bază 

au acoperit pe deplin toate cazurile de îmbolnăviri şi afecţiuni, inclusiv urgente.  
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Subprogramul 80 18 „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătății”  
 

Scopul: Sănătatea publică fortificată și creșterea calității vieții pacienților ce necesită asistență 

medicală specifică.  

Obiectivul: 

▪ Îmbunătățirea și eficientizarea accesului populației la serviciile medicale specifice. 

 

Realizarea indicatorilor de performanţă  

de rezultat:  

1. Ponderea persoanelor din grupurile de risc care au beneficiat de vaccinuri opţionale 

(suplimentare) a constituit 100%.  

2. Ponderea cheltuielilor executate din fondul măsurilor de profilaxie faţă de cele aprobate 

a constituit 90,4%. Neîndeplinirea indicatorului a fost determinată de participarea unui 

număr redus de persoane, față de cel planificat, în cadrul realizării proiectelor de 

screening „Un doctor pentru tine” la nivel de țară. 

de produs:  

1. Din fondul măsurilor de profilaxie au fost finanţate 11 programe naţionale, față de 16 

programe a căror finanțare a fost planificată conform priorităţilor stabilite de MSMPS.  

2. Numărul de persoane din grupurile de risc care au beneficiat de vaccinuri a constituit 

51 700. Vaccinurile au fost achiziţionate în baza necesităților emise de Agenţia 

Naţională pentru Sănătate Publică. 

3. Au fost repartizate 114 200 de materiale informative, planificate - 121 500 materiale. 

Repartizarea a fost efectuată în limita stocului disponibil. 

4. Au fost instruite în materie de menţinere şi promovare a modului sănătos de viaţă 3 

368 cadre medicale şi nemedicale, copii din instituţii şcolare din învăţământ (planificat 

- 2 700 persoane).  

 

de eficienţă:  

1. Cheltuielile anuale din fondul de profilaxie pe cap de locuitor au constituit 3,45 MDL 

sau cu 0,37 MDL mai puțin faţă de planificat (3,82 MDL), ce se explică prin micşorarea 

fondului respectiv în urma rectificării în anul 2018 a Legii FAOAM.  

 

Concluzie: În comparație cu anul 2017 se atestă o dinamică pozitivă a executării spectrului 

măsurilor de profilaxie, îmbunătățirea și eficientizarea accesului populației la serviciile medicale 

specifice. 
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Subprogramul 80 19 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în 

domeniul ocrotirii sănătății”  
 

Scopul:  Baza tehnico-materială a instituțiilor medico-sanitare fortificată. 

Obiectivele:  

▪ Creșterea ponderii IMSP prestatoare de servicii medicale care beneficiază de mijloace din 

fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale din numărul 

de IMSP cu cel puţin 5% anual până în anul 2020. 

▪ Creșterea numărului de IMSP dotate cu dispozitive, cu cel puţin 5% anual până în anul 

2020. 

 

Realizarea indicatorilor de performanţă 

de rezultat:  

1. Ponderea cheltuielilor din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de 

servicii medicale executate faţă de cele aprobate a constituit 95,3%. 

2. Ponderea IMSP beneficiare de mijloace din fondul de dezvoltare din numărul total al IMSP 

a constituit 7,6% sau cu 4,6 puncte procentuale supra nivelului planificat (3%).  

3. Ponderea IMSP beneficiare de mijloace din fondul de dezvoltare pentru dotarea cu 

dispozitive din totalul IMSP câştigătoare (pentru dotare) a constituit 100%, planificat – 

50%. 

de produs: 

1. Au fost reconstruite (reparate) 23 instituţii, cu 18 mai multe faţă de valoarea planificată (5).  

2. Au fost dotate cu dispozitive 7 instituţii, planificat fiind 6 instituții. 

de eficienţă: 

1. Cheltuielile anuale din fondul de dezvoltare pe cap de locuitor au constituit 11,2 MDL sau 

cu 2,3 MDL mai mult faţă de planificat (8,9 MDL), ce se explică prin majorarea fondului 

respectiv în urma rectificării bugetului Companiei în anul 2018. 

 

Concluzie: Mijloacele prevăzute în fondul de dezvoltare au fost folosite la nivel de 95,3%. 

Nevalorificarea deplină se explică prin diferenţa între sumele contractelor de finanţare şi 

sumele contractelor de achiziţii. Două IMSP nu au reuşit valorificarea mijloacelor financiare 

contractate în anul 2018 din cauza tergiversării procedurilor de achiziţii. 

În sensul celor expuse se relevă că pentru o bună funcționare a sistemului de asigurare și pentru 

implementarea cu succes a reformelor în domeniul sănătății sunt necesare în egală măsură atât 

alocarea suficientă a resurselor financiare și efectuarea investițiilor cât și dezvoltarea resurselor 

umane și tehnice. Sunt necesare eforturi sistematice de îmbunătățire a întregului sistem de 

sănătate, cu implicarea tuturor actorilor, în vederea implementării acțiunilor complexe de 

modernizare a sectorului și atingerea rezultatelor scontate.   
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SITUAȚIILE FINANCIARE 



 
 

97 
 

 

SITUAȚIILE FINANCIARE  
 

 

BILANȚUL 
 

A C T I V 
 

Perioada de gestiune 

note de 

referință precedentă, mii 

MDL 
curentă, mii MDL 

Active imobilizate     

Nota 2 

Imobilizări necorporale 2 590,4 7 444,4 

Imobilizări corporale în curs de execuție 755,5 0,0 

Mijloace fixe 38 346,9 35 278,7 

Total active imobilizate 41 692,8 42 723,1 

Active circulante     

Nota 3 Stocuri 4 198,3 2 527,3 

Creanțe 7 959,5 92 024,0 

Numerar 239 669,8 403 013,7 

Nota 4 

Alte active circulante 134,7 205 459,6 

Total active circulante 251 962,3 703 024,6  

Total activ 293 655,1 745 747,7   

P A S I V 

Capital propriu 364,8 0,0 

Nota 5 Datorii pe termen lung   250 715,6 

Datorii curente 293 290,3 495 032,1 

Total pasiv 293 655,1 745 747,7   
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SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE 

 

Indicatori 

Perioada de gestiune 

note de 

referință 

precedentă, mii 

MDL 

curentă, 

mii MDL 

Venituri din vânzări 6 270 353,8 6 544 277,0 Nota 6, 8 

Costul vânzărilor 6 198 448,5 6 544 277,0 Nota 7,8 

Profit brut (pierdere brută)   71 905,2 0,0  

Alte venituri din activitatea operațională 10,8 75 604,6 Nota 6, 8 

Cheltuieli administrative 68 789,5 74 658,6 Nota 7,8 

Alte cheltuieli din activitatea operațională 702,7 946,0  

Rezultatul din activitatea operațională: profit 2 424,0 0,0  

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 2 424,0 0,0  

Profit (pierdere) până la impozitare 0,0 0,0  

Cheltuieli privind impozitul pe venit 0,0 0,0  

Profit net (pierdere netă) al perioadei de 

gestiune 
0,0 0,0  
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SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR 

Indicatori 

Perioada de gestiune 

precedentă,  

mii MDL 
curentă, mii MDL 

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională     

Încasări din vânzări     

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 6 201 528,9 6 652 435,1 

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi 

medicală 
53 457,3 54 372,3 

Alte încasări 6 256 635,3 6 874 505,6 

Alte plăţi 5 836,3 6 736,7 

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională  -4 187,1 160 961,3 

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii     

Încasări din vânzarea activelor imobilizate     

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate   2 460,7 

Dobânzi încasate   4 843,3 

Dividende încasate     

Alte încasări (plăţi)     

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii    2 382,5 

Fluxuri de numerar din activitatea financiară 0,0 0,0 

Fluxul net de numerar din activitatea financiară  0,0 0,0 

Fluxul net de numerar total -4 187,1 163 343,9 

Numerar la începutul perioadei de gestiune 243 857,0 239 669,8 

Numerar la sfârşitul perioadei de gestiune  239 669,8 403 013,7 
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NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE (DEZVĂLUIRE)  

 

NOTA 1. POLITICI CONTABILE APLICATE LA ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE  

 

Situațiile financiare ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină au fost întocmite în 

conformitate cu prevederile cadrului normativ-legal și în baza termenelor şi cerinţele stabilite 

de Ministerul Finanţelor6.  

Astfel, situaţiile financiare au drept scop prezentarea informaţiilor utile în luarea deciziilor 

economice pentru o gamă largă de utilizatori. Pentru realizarea acestui scop situaţiile financiare 

oferă informaţii despre: active, capital propriu, datorii, venituri, cheltuieli și fluxuri de numerar.  

Exerciţiul financiar raportat reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile 

financiare anuale şi coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. 

Exerciţiul financiar începe în anul gestionar la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie şi include 

toate operaţiunile economice efectuate de Companie în perioada respectivă.  

Datele reflectate în situațiile financiare sunt prezentate în mii MDL.  

La întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2018, au fost aplicate prevederi privind 

recunoașterea evenimentelor ulterioare perioadei de raportare care au condiționat ajustarea 

situațiilor finanicare. Evenimente care au contribuit la ajustarea acestora sunt restanțele 

înregistrate de către Sericiul Fiscal de Stat la ultima zi a perioadei de raportare privind 

contribuțiile AOAM în cotă procentuală, prezentate în baza scrisorii din 25.01.2019, efectuarea 

inventarierii activelor impobilizate la data de 01.03.2019 pentru evaluarea funcționalității și 

asigurarea unei raportări veridice ale acestora.  

În vederea asigurării raportării veridice și prezentării fidele a informațiilor în Situațiile financiare 

ale Companiei, la finele anului 2018, au fost revizuite politicile contabile, astfel încât au fost 

introduse prevederi specifice și necesare, redate în tabelul 19.  

  

                                                           
6 Art.74 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014  
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Tabelul 19. Modificările politicilor contabile 

 Cerințe stabilite în politicile contabile Modificări efectuate în situațiile finaciare 2018 

1 

1 

 

 

Introducerea prevedrilor privind cadrul legal și 

fundamentarea politicilor contabile, modificări în 

politicile și estimările contabile, evenimente 

ulterioare ale perioadei de raportare, precum și 

corectarea erorilor. 

• reflectarea evenimentelor ce urmează a fi 

înregistrate în baza estimărilor contabile; 

• ajustarea situațiilor financiare, ca urmare a 

apariției evenimentelor ulterioare perioadei de 

raportare 

2 Introducerea prevederilor aferent cadrului general 

de organizare a contabilității și raportării financiare 

 

• reglementarea și descrierea în politicile 

contabile a criteriilor de organizare a contabilității în 

cadrul Companiei, responsabilitățile pentru 

organizarea contabilității și raportării financiare, 

principiile contabile aplicabile, cerințe la întocmirea 

documentelor primare și centralizatoare pentru ținerea  

evidenței contabile, precum și cerințe privind 

efectuarea inventarierii activelor și pasivelor entității 

 

3 Completarea prevederilor aferent identificării, 

recunoașterii, evaluării, documentării, contabilizării 

și raportării activelor imobilizate 

 

• reglementarea și descrierea în politicile 

contabile a criteriilor de recunoaștere și evaluare 

inițială și ulterioară a imobilizărilor necorporale și 

corporale, modalitatății de contabilizare în cazul 

achiziționării activelor și în cazul generării/creării 

acestora cu forțe proprii, criteriilor de stabilire corectă 

a duratei normate de utilizare și condițiile de 

depreciere și derecunoaștere a valorii activelor 

imobilizate 

 

4 Ajustarea prevederilor aferent identificării, 

recunoașterii, evaluării, documentării, contabilizării 

și raportării activelor circulante 

 

• înregistrarea și raportarea veniturilor 

calculate/declarate ale contribuabililor aferent 

contribuțiilor din primele AOAM în sumă procentuală 

în baza datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat; 

• raportarea restanțelor contribuabililor aferent 

contribuțiilor din primele AOAM în sumă procentuală; 

• înregistrarea și raportarea creanțelor formate 

din restanțele primelor AOAM ce urmează a fi încasate 

prin intermediul instanțelor și creanțele privind 

dobânzile calculate ce urmează a fi încasate în anul 

următor de gestiune. Aceste creanțe reflectă veniturile 

anticipate ce urmează a fi încasate în anul 2019 și au 

fost reflectate în baza estimărilor calculate 

corespunzător nivelului de încasare în anul de gestiune 

încheiat. 

• înregistrarea în evidența contabilă a 

reducerilor aplicate persoanelor eligibile la achitarea 

primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

calculată în sumă fixă. 
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5 Stabilirea și completarea prevederilor aferent 

identificării, recunoașterii, evaluării, documentării, 

contabilizării și raportării datoriilor 

 

• înregistrarea și raportarea veniturilor 

anticipate pe termen lung aferent subvențiilor ce 

reprezintă sursa de finanțare a mijloacelor FAOAM și 

include mijloacele financiare distribuite pe fonduri și 

neutilizate în perioada de gestiune, venituri anticipate 

din amortizarea ulterioară a imobilizărilor, sursa de 

finanțare a stocurilor; 

• înregistrarea și raportarea veniturilor 

anticipate pe termen lung aferent fondului de 

imobilizări al Companiei; 

• înregistrarea și raportarea provizoanelor 

curente (privind compensarea concediilor neutilizate, 

aferente taxei de executare judecătorești, aferente 

litigiilor din instanțele judecătorești, privind serviciile 

medicale prestate şi declarate în anul 2018 conform 

contractelor încheiate în cadrul fondului de bază, 

validate clinic, dar pentru care nu au fost prezentate 

documente financiare); 

• înregistrarea și raportarea veniturilor 

anticipate aferente avansurilor curente acordate, 

dobânzilor calculate, primelor AOAM ce urmează a fi 

încasate prin intermediul instanțelor judecătorești, 

precum și aferente veniturilor cu destinație generală. 

 

6 Ajustarea prevederilor aferent identificării, 

recunoașterii, evaluării, documentării, contabilizării 

și raportării veniturilor 

 

• delimitarea și înregistrarea la conturi separate 

a veniturilor și cheltuielilor aferente mijloacelor cu 

destinație specială  a căror utilizare este condiționată 

de realizarea unor misiuni speciale; 

• clasificarea corectă a veniturilor anului 2018 în 

vederea echilibrării corespunzătoare a veniturilor și 

cheltuielilor după tipul de activitate. 

 

7 Completarea prevederilor aferent identificării, 

recunoașterii, evaluării, documentării, contabilizării 

și raportării cheltuielilor 

 

• efectuarea corectărilor cheltuielilor anului 

precedent condiționate de reflectarea serviciilor 

prestate de instituțiile medico-sanitare în luna 

decembrie 2017 în facturile pentru trimestrul I al anului 

2018.  

Sursa: Politici contabile 2018 ale Companiei  
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NOTA 2 ACTIVE IMOBILIZATE 

 

Activele imobilizate reprezintă activele deținute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare 

de un an în activitatea Companiei sau pentru a fi transmise în folosință terților. În componența 

activelor imobilizate Compania deține imobilizări necorporale și corporale care îmbracă forma 

de mijloace fixe.  

Conform prevederilor cadrului de raportare financiară, recunoașterea inițială a activelor 

imobilizate se efectuează per obiect de evidență la costul de intrare. Costurile ulterioare 

aferente imobilizărilor pot cuprinde costuri de reparații, mentenanță sau înlocuirea 

componentelor/pieselor de schimb ale activului. 

Amortizarea unui activ începe atunci când este disponibil pentru utilizare, adică atunci când se 

afla la locul și în starea necesară de a fi apt de exploatare în maniera vizată de conducere. 

Totodată, calcularea amortizării obiectului încetează la data expirării duratei de utilizare şi/sau 

ieşirii obiectului sau începând cu prima zi a lunii care urmează după luna expirării duratei de 

utilizare şi/sau ieşirii obiectului.  

În evidența contabilă, activele imobilizate sunt înregistrate la valoarea de intrare, iar 

amortizarea acestora la un cont separat de evidență. Cât privește, raportarea în bilanțul 

contabil, în rândurile aferente imobilizărilor corporale și necorporale este reflectată valoarea 

contabilă a acestora.  

Prin urmare, analiza activelor imobilizate, la finele anului 2018, atestă o majorare a acestora în 

raport cu anul precedent, înregistrând o creștere cu 1 030,3 mii MDL. Majorarea valorii activelor 

a fost determinată de creșterea valorii activelor necorporale cu 4854,0 mii MDL și diminuarea 

valorii activelor corporale cu 3823,7 mii MDL.  
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Astfel, majorarea valorii activelor necorporale a fost condiționată de achiziționarea serviciilor 

de dezvoltare a unui sistem informațional, iar diminuarea valorii acestora prin calcularea 

amortizării programelor informaționale, date reflectate în tabelul 20.  

 

Tabelul 20. Analiza activelor necorporale în anul 2018 

mii MDL 

Indicatori 

Imobilizări în 

curs de 

execuție 

Licențe de 

activitate 

Programe 

informatice 

Total imobilizări 

necorporale 

Valoarea de intrare 

31.12.2017   119,50 13 719,00 13 838,50 

Achiziții/Creare proprie 4 688,00 748,60 561,40 5 998,00 

Casări   119,50 938,30 1 057,80 

31.12.2018   748,60 13 342,10 14 090,70 

Amortizare 

31.12.2017   100,50 11 147,50 11 248,00 

Amortizare calculată   152,10 991,90 1 144,00 

Amortizare casată   119,50 938,30 1 057,80 

31.12.2018   133,10 11 201,10 11 334,20 

Valoarea de bilanț 

31.12.2017   19,00 2 571,50 2 590,50 

31.12.2018 4 688,00 615,50 2 141,00 7 444,50 

Sursa: Date din evidența contabilă a Companiei 

 

  



 
 

105 
 

Analiza structurii activelor corporale raportate la finele anului de gestiune, atestă diminuarea 

acestuia în raport cu nivelul anului precedent cu 3 823,7 mii MDL. Această diminuarea a fost 

condiționată de amortizarea activelor, darea în exploatare a activelor corporale în curs de 

execuție, precum și evaluarea și revizuirea funcționalității activelor corporale în cadrul efectuării 

inventarierii, date prezentate în tabelul 21. 

 

Tabelul 21. Analiza activelor corporale în anul 2018 

mii MDL 

Indicatori Clădiri 

Construcții 

speciale 

Mașini, 

utilaje, 

echipamente 

Mijloace de 

transport 

Alte 

mijloace 

fixe 

Imobilizăr

i în curs 

de 

execuţie 

Total 

imobilizări 

corporale 

Valoarea de intrare 

31.12.2017 39 683,00 442,00 9 284,70 4 406,10 2941,4 755,5 57 512,70 

Achiziții/Creare 

proprie     190,50 566,60 393,6   1 150,70 

Casări* 3 779,90   1 324,40 280,80 199,1 755,5 6 339,70 

31.12.2018 35 903,10 442,00 8 150,80 4 691,90 3 135,90 0,00 52 323,70 

Amortizare 

31.12.2017 5 506,20 39,70 7 762,40 2 735,00 2367   18 410,30 

Amortizare 

calculată 1 033,10 17,00 659,00 438,60 204   2 351,70 

Amortizare casată 1 912,70   1 324,30 280,90 199,1   3 717,00 

31.12.2018 4 626,60 56,70 7 097,10 2 892,70 2 371,90   17 045,00 

Valoarea de bilanț 

31.12.2017 34 176,80 402,30 1 522,30 1 671,10 574,40 755,50 39 102,40 

31.12.2018 31 276,50 385,30 1 053,70 1 799,20 764,00 0,00 35 278,70 

 Sursa: Date din evidența contabilă a Companiei   
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NOTA 3 ACTIVE CIRCULANTE  

 

Activele circulante reprezintă activele achiziționate pentru consum curent, creanțe aferente 

ciclului de exploatare sau numerar/echivalent de numerar a căror utilizare nu este 

restricționată. Astfel, activele circulante sunt bunurile și valorile care participă la un singur 

circuit fiind deținute de Companie pe termen scurt. Această categorie este importantă pentru 

desfășurarea activităților curente și poate îmbrăca forma de stocuri, creanțe, numerar sau alte 

active circulante.  

Stocurile reprezintă bunuri sub formă de materiale de bază, obiecte de mică valoare și scurtă 

durată şi alte materiale consumabile, care urmează a fi folosite în procesul de prestare a 

serviciilor sau în alte scopuri administrativ-operaționale.  

Stocurile au fost raportate doar dacă reprezintă o resursă economică la data bilanțului.  

Stocurile recunoscute iniţial au fost evaluate la cost de intrare. Costurile de intrare a stocurilor 

achiziţionate au cuprins valoarea de cumpărare şi costurile direct atribuibile intrării. Reducerile 

comerciale, rabaturile şi alte elemente similare au fost deduse la determinarea costului de 

intrare a stocurilor achiziţionate. Toate stocurile intrate au fost recepționate şi înregistrate la 

depozitul central.  

Rechizitele de birou şi alte bunuri similare care au fost eliberate în perioada de gestiune de la 

depozitul central au fost decontate la cheltuielile curente în baza repartizării întocmite de 

depozitarul şef, semnată de persoana responsabilă.  

Stocurile ieşite au fost evaluate prin metoda costului mediu ponderat după fiecare ieşire, cu 

excepţia blanchetelor tipizate pentru prescrierea medicamentelor (rețete), care au fost eliberate 

instituţiilor medico-sanitare şi evaluate după metoda FIFO.  

Piesele de schimb și echipamentul de întreținere cu o valoare mai mică decât 15% din valoarea 

imobilizării au fost înregistrate în stocuri și recunoscute la cheltuieli curente pe măsură ce au 

fost consumate.   
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Într-un mediu caracterizat de un nivel înalt de competitivitate, gestiunea stocurilor reprezintă 

o necesitate pentru a asigura continuitatea activității entității și a cărei performanță este 

influențată de gestiunea optimală a stocurilor. Astfel, stocurile la finele anului de gestiune 

raportat au înregistrat o diminuare cu 1671 mii MDL, generată de reducerea stocurilor de 

materiale în sumă de 1062,0 mii MDL și a obiectelor de mică valoare și scurtă durată cu 609,0 

mii MDL. Componența stocurilor de materiale în raport cu anul precedent este prezentată în 

tabelul 22. 

 

Tabelul 22. Structura stocurilor de materiale în anul 2018 

mii MDL 

 

Indicatori 

 

31.12.2017 

 

31.12.2018 

 

Pondere 

 

Abatere 

Rechizite de birou 182 ,1 136,9 8,8 -45,2 

Piese de schimb 30,2 39,1 2,5 8,9 

Combustibil 17,6 7,6 0,5 -10,0 

Rețete 375,2 785,6 50,5 410,4 

Materiale informative 

(ghiduri, postere, pliante) 1 011,3 132,6 8,5 -878,7 

Materiale de uz 

gospodăresc 577,5 34,7 2,2 -542,8 

Alte materiale 423,0 418,4 27 -4,6 

Total stocuri de materiale 2 616,9 1 554,9 100,00 -1 062,0 

Sursa: Date din evidența contabilă a Companiei 

Astfel, potrivit datelor din tabel, stocurile de materiale la finele anului 2018 s-a diminuat cu 1 

062,0 mii MDL în raport cu nivelul anului precedent. Această diminuare a fost determinată de 

utilizarea acestora în realizarea obiectivelor stabilite, precum și de evaluarea funționalității 

stocurilor în cadrul inventarierii efectuate. De asemenea, diminuarea stocurilor a fost 

influențată de reducerea volumului de materiale informaționale (ghiduri, postere, pliante etc) 

(cu 878,7 mii MDL ) generate de realizarea măsurilor de informare și distribuire a acestora, de 

utilizarea stocurilor de materiale gospodărești (cu 542,8 mii MDL), și a rechizitelor de birou ( cu 

45,2 mii MDL).  

Totodată, stocurile de materiale au fost influențate de creșterea volumului de rețete pentru 

prescrierea și eliberarea medicamentelor compensate prin achiziționarea acestora, care dețin 

o pondere semnificativă în structura stocurilor de materiale (50, 5%). 
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Creanţele reprezintă drepturi juridice ale Companiei de a încasa la scadenţa stabilită o sumă 

de bani sau alte valori de la persoane fizice sau juridice. 

La finele anului de gestiune au fost reflectate în evidența contabilă și raportate creanțe în sumă 

de 92 024,0 mii MDL. Structura creanțelor la finele anului este reflectată în tabelul 23. 

 

Tabelul 23. Structura creanțelor în anul 2018 

mii MDL 

Indicatori 
Perioada de gestiune Ritm de creștere 

precedentă curentă absolut relativ 

Avansuri  acordate prestatorilor de 

servicii medicale achitate din fondul 

de bază 857,5 6 985,8 6 128,3 814,7 

Avansuri acordate agentilor 

economici achitate din fondul de 

profilaxie 340,6 343,1 2,5 100,7 

Avansuri acordate agentilor 

economici achitate din fondul de 

dezvoltare 6 655,5 0 -6 655,4 0,0 

Avansuri acordate agentilor 

economici achitate din fondul de 

administrare a sistemului AOAM 101,7 114,8 13,1 112,9 

Creanțe ale personalului 4,2 0,4 -3,8 9,5 

Alte creanțe curente   84 579,9 84 579,9 x 

Restanțele contribuabililor  privind 

primele AOAM ce urmează a fi 

încasate prin instanțe judecătorești   146,8 146,8 x 

Restanțele contribuabililor privind 

primele AOAM în cotă procentuală   75 026,8 75 026,8 x 

Creanțe privind dobînzile calculate 

care urmează a fi încasate   9 404,9 9 404,9 x 

Alte creanțe curente   1,4 1,4 x 

Total creanțe 7 959,5 92 024 84 064,6 1 156,2 

Sursa: Date din evidența contabilă a Companiei 

 

La finele anului de gestiune au fost reflectate în evidența contabilă și raportate creanțe în sumă 

de 92 024,0 mii MDL. Structura creanțelor la finele anului este reflectată în tabelul nr.24. 
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Potrivit datelor reflectate în tabel se atestă, că creanțele au fost formate din:  

▪ avansuri curente acordate;  

▪ creanțe ale personalului;  

▪ alte creanțe curente ce au cuprins restanțele contribuabilor privind primele AOAM 

neîncasate și dobânzile calulate ce urmează a fi încasate în anul următor de gestiune.  

 

În corespundere cu prevederile statutare7, Compania este o organizaţie de stat autonomă, 

inclusiv cu autonomie financiară, de nivel naţional, care dispune de personalitate juridică şi 

desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

Astfel, conform prevederile cadrului normativ-legal8, elementele contabile au fost înregistrate 

în baza principiului de angajamente, și anume în momentul apariției acestora, indiferent de 

momentul încasării sau plății lor.  

Prin urmare, Compania a respectat prevederile cadrului de raportare financiară, prin 

înregistrarea în evidența contabilă și prezentarea în situațiile financiare a veniturilor calculate 

(efective) aferent primelor subscrise sau primele ce urmează a fi încasate pe parcursului anului 

de gestiune și restanțele aferente acestora. Totodată, conform prevederilor cadrului legal9, 

evidența și controlul corectitudinii calculării și virării în termen a primelor de AOAM în 

contribuție procentuală la salariu şi la alte recompense, precum și încasarea penalităților și 

sancțiunilor se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu drepturile 

atribuite. În acest context, Compania a prezentat la venituri anticipate, veniturile 

calculate/declarate ale contribuabililor aferent contribuțiilor din primele AOAM în sumă 

procentuală în baza datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, care ulterior au fost diminuate 

prin încasarea acestora la Contul Unic Trezorerial, iar restanțele contribuabililor au fost 

înregistrate la finele anului de gestiune în sumă de 75 026,8 mii MDL.  

De asemenea, la contul „Alte creanțe curente” au fost înregistrate și raportate restanțele 

formate din primele AOAM ce urmează a fi încasate prin intermediul instanțelor judecătorești 

în sumă de 146,8 mii MDL, precum și creanțele privind dobânzile calculate ce urmează a fi 

încasate în anul următor de gestiune în sumă de 9 404,9 mii MDL. Aceste creanțe reflectă 

veniturile anticipate ce urmează a fi încasate în anul 2019 și au fost reflectate în baza estimărilor 

calculate corespunzător nivelului de încasare în anul de gestiune încheiat.  

 

                                                           
7 Pct. 2 din Statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 11.02.2002 ( în continuare 
Statutul Companiei). 
8 Pct 9 din Instrucțiunea privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 
188 din 30.12.2014 (În continuare - din Instrucțiunea privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale). 
9 Art.17 din Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 privind mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de 
asistență medicală. 
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NOTA 4 NUMERAR 

 

Potrivit prevederilor statutare10, Compania administrează FAOAM, dispunând în acest scop de 

conturi bancare, de ștampilă cu imaginea Stemei de stat și alte rechizite prevăzute de lege. 

Astfel, mijloacele banești sunt acumulate la Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finațelor, iar 

ulterior distribuite în conturi trezoreriale în corespundere cu prevederile cadrului normativ11 de 

repartizare a mijloacelor în fonduri AOAM în limita legii anuale.  

În acest context, se atestă că la finele anului de gestiune, valoarea mijloacelor banești cumulativ 

înregistratate în conturi constituia 403 013,7 mii MDL și s-au majorat cu 163 343,9 mii MDL față 

de mijloacele banești înregistrate în anul precedent (239 669,5 mii MDL), date reflectate în 

tabelul 24. 

 

Tabelul 24. Dinamica mijloacelor bănești în anul 2018 

mii MDL 

                   Indicatori 
Perioada de gestiune 

precedentă  curentă 

Mijloace bănești 239 669,8 403 013,7 

Sursa: Date din evidența contabilă a Companiei 

 

Pentru dezvăluirea informației financiare suplimentare despre modificările intervenite în 

resursele financiare din punct de vedere al încasărilor și plăților mijloacelor bănești, în situațiile 

financiare este întocmit raporul privind fluxul mijloacelor bănești. Prin urmare, în acest raport 

se reflectă fluxurile mijloacelor bănești și creșterea acestora în diferite tipuri de activități 

(operațională, de investiții, financiară), precum și în legătură cu decontările aferente dobânzilor 

și impozitelor, deoarece aceste date nu sunt furnizate în bilanțul contabil și raportul privind 

rezultatele financiare. 

Conform prevederilor cadrului normativ, raportul fluxului de mijloace bănești se întocmește în 

baza metodei de casă a contabilității, spre deosebire de alte formulare ale situațiilor financiare 

bazate pe contabilitatea de angajamente. Aceasta înseamnă că toate încasările mijloacelor 

bănești și echivalentele acestora se reflectă în raport la sumele încasate efectiv, iar plata 

acestora la sumele achitate. 

                                                           
10 Pct.4 din Statutul Companiei. 
11 Hotărârea Guvernului nr. 594 din 14.05.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a 
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. 
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Astfel, informația deținută în raport permite aprecierea capacității companiei de a încasa și a 

utiliza mijloace bănești și de a determina necesitățile acesteia de resurse financiare pentru a 

asigura realizarea obiectivelor statutare stabilite. 

Totodată, este necesar de menționat că la finele anului 2018 în conturile speciale au fost 

transferate 205 213,3 mii MDL pentru achitarea serviciilor medicale contractate și validate clinic, 

dar pentru care nu au fost prezentate documentele financiare în conformitate cu prevederile 

cadrului legal până la sfârșitul anului 2018 (facturi fiscale, acte de recepție etc.). 

 

NOTA 5 DATORII  

 

Datoriile reprezintă obligaţii care derivă din evenimentele din trecut şi a cărei compensare se 

preconizează să rezulte dintr-o ieşire a unor resurse.  

Datoriile reprezintă angajamente financiare ale debitorilor cu privire la sume de bani sau 

bunuri cuvenite creditorilor şi reprezintă surse atrase de entitate la finanţarea activităţii 

acesteia. 

Datoriile au fost recunoscute în baza contabilităţii de angajamente și evaluate la valoarea 

nominală a acestora care urmează a fi achitată, inclusiv impozitele şi taxele prevăzute de 

legislaţie. 

Datoriile faţă de buget privind impozitul pe venit din salariu şi primele de asigurare obligatorie 

de asistenţă medicală au fost determinate la momentul achitării salariului.  

Datoriile reflectate sunt delimitate în funcție de termenul de achitare și anume datorii pe 

termen lung și datorii curente. 

În situațiile financiare, la contul „Alte datorii pe termen lung” au fost reflectate veniturile 

anticipate pe termen lung care au îmbrăcat forma de subvenții și alte datorii pe termen lung. 

Astfel, subvențiile reprezintă sursa de finanțare a mijloacelor FAOAM, care la finele anului de 

gestiune a însumat 250 715,7 mii MDL, fiind formată din:  

▪ mijloacele financiare distribuite pe fonduri și neutilizate în perioada de gestiune – 203 

013,7 mii MDL; 

▪ venituri anticipate din amortizarea ulterioară a imobilizărilor – 2 351,7 mii MDL; 

▪ sursa de finanțare a stocurilor (de materiale, OMVSD, anvelope) – 2 600,6 mii MDL. 
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Datoriile curente la finele anului de gestiune raportat, au însumat 495 032,1 mii MDL, structura 

cărora este redată în figura nr.35. 

 
 

Figura nr. 35. Structura datoriilor curente la 31.12.2018 

 

Sursa: Date din evidența contabilă a Companiei 

Potrivit datelor din figură, se atestă că ponderea semnificativă în structura datoriilor curente le 

revine celor 200 000 mii MDL, mijloacele financiare destinate acoperirii deficitului bugetar 

pentru 2019 aprobat  prin legea anuală.  

Ulterior acestei categorii, o cotă semniificativă de 28,8% în totalul datoriilor curente le revine 

provizioanelor curente (142 467,6 mii MDL). Astfel, a fost recunoscut și prezentat 

provizionul/rezerve în condițiile în care în urma unui eveniment trecut Compania a avut o 

obligație legală sau implicită care a putut fi estimată fiabil şi a fost o ieşire de resurse, 

încorporând beneficii economice necesare pentru decontarea obligaţiilor. Astfel, în anul 2018 

s-au creat următoarele provizioane: 

▪ privind compensarea concediilor neutilizate – 1 007,5 mii MDL;  

▪ aferente taxei de executare judecătorești – 0,5 mii MDL;  

▪ aferente litigiilor din instanțele judecătorești – 142,1 mii MDL;  
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privind serviciile medicale prestate şi declarate în anul 2018 conform contractelor încheiate în 

cadrul fondului de bază, care au fost validate clinic, dar pentru care nu au fost prezentate 

documente financiare (facturi fiscale, acte de recepție)– 141 317,4 mii MDL, din care: 33 825,0 

mii MDL pentru asistența medicală specializată de ambulator, 99 528,1 mii MDL pentru 

asistența medicală spitalicească și 7 964,3 mii MDL pentru serviciile medicale de înaltă 

performanță. 

Cu o pondere de 14% în totalul datoriilor curente au fost raportate veniturile anticipate în sumă 

de 67 833,1 mii MDL. 

Veniturile anticipate reprezintă sumele primite (calculate) în perioada de gestiune curentă, 

dar care urmează a fi atribuite la veniturile curente ale perioadelor viitoare. Veniturile anticipate 

au fost înregistrate ca majorare concomitentă a numerarului sau creanţelor şi a datoriilor 

curente. Decontarea veniturilor anticipate s-a contabilizat în baza surselor de finanțare ca 

diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor curente. 

În conformitate cu prevederile cadrului metodologic12, reieșind din forma organizatorico-

juridică, în evidența contabilă utilizarea mijloacelor FAOAM pentru procurarea stocurilor, altor 

active curente și pentru acordarea avansurilor s-a înregistrat ca diminuare a finanțărilor și 

încasărilor cu destinație specială și majorare a:  

▪ veniturilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială – la valoarea stocurilor utilizate;  

▪ veniturilor anticipate – la valoarea stocurilor şi avansurilor acordate și neutilizate. 

 

În situațiile financiare, veniturile anticipate la finele anului de gestiune, a fost format din:  

▪ venituri anticipate în baza stocurilor returnate- 3,4 mii MDL;  

▪ venituri anticipate aferente avansurilor curente acordate – 7 444,1 mii MDL;  

▪ veniturile anticipate aferente veniturilor cu destinație generală – 50 832,5 mii MDL; 

▪ venituri anticipate aferente dobânzilor calculate ce urmează a fi încasate -9 404,9 mii MDL; 

▪ venituri anticipate aferente primelor AOAM ce urmează a fi încasate prin intermediul 

instanțelor judecătorești - 146,8 mii MDL.  

 

  

                                                           
12 Pct 23 din din Instrucțiunea privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. 
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NOTA 6 VENITURI 

 

Veniturile calculate reprezintă creşteri ale beneficiilor sociale înregistrate în cursul perioadei de 

gestiune, sub forma intrărilor de active, majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor. 

În corespundere cu prevederile cadrului legal13, veniturile calculate sunt formate din:  

▪ prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală 

la salariu şi la alte recompense, achitate de fiecare categorie de plătitori;  

▪ prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane 

fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova;  

▪ venituri primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală14;  

▪ venituri primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi fondurile asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală15; alte venituri încasate sub formă de dobânzi, amenzi, 

sancțiuni. 

 

Veniturile se recunosc şi se înregistrează conform metodei pe angajamente în perioada de 

gestiune în care s-au produs, indiferent de momentul intrării efective a mijloacelor băneşti. 

Astfel, veniturile au fost înregistrate pe măsura suportării cheltuielilor necesare realizării 

Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, acoperirea cheltuielilor 

suplimentare, legate de îmbolnăviri şi afecţiuni urgente, cheltuieli suportate pentru realizarea 

acțiunilor finanțate din fondul de profilaxie și fondul de dezvoltare și modernizare a 

prestatorilor publici, precum și cheltuieli administrative aferente administrării sistemului de 

asigurare.  

Înregistrarea veniturilor pe tipuri a fost efectuată prin diminuarea finanțărilor și încasărilor cu 

destinație specială, cu aplicarea cotei încasărilor acumulate la volumul cheltuielilor suportate. 

Astfel, veniturile au fost recunoscute concomitent cu cheltuielile suportate care provin din 

acoperirea riscului parvenit. Prin urmare, veniturile din prestarea serviciilor au fost reflectate în 

corespundere cu cheltuielile suportate pentru realizarea obiectivelor și executarea fondului de 

bază, de profilaxie și de dezvoltare. Totodată, conform destinației mijloacelor fondului de 

administrare a sistemului de asigurare, care are menirea de suport, pe măsura apariției 

costurilor aferente au fost reflectate venituri la un cont separat corespunzător și anume „alte 

venituri” din activitatea operațională. Veniturile calculate în anul 2018 în raport cu cele 

înregistrate în anul 2017 sunt prezentate în tabelul 25.   

                                                           
13 Anexa nr. 1.1 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 
14 inclusiv transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea proiectului „Modernizarea sectorului sănătății”, transferuri de la bugetul de stat 
pentru realizarea programelor naționale de ocrotire a sănătății întru asigurarea bolnavilor cu diabet zaharat 
15 inclusiv transferuri pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate prevăzute în cadrul legal și transferuri de la bugetul de stat 

pentru compensarea veniturilor ratate 
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Tabelul 25. Structura veniturilor reflectate în anul 2018 

mii MDL 

Indicatori 
Perioada de gestiune Ritm de creștere 

precedentă Curentă absolut relative,% 

Venituri servicii 

prestate 

6 270 353,8 6 544 277,0 273 923,2 104,4 

Alte venituri din 

activitatea 

operațională 

10,8 75 604,6 75 593,8 700 043 

Total venituri 6 270 364,6 6 619 881,6 349 517,0 105,6 

Sursa: Date din evidența contabilă a Companiei 

Potrivit datelor din tabel se atestă că în anul 2018 au fost reflectate venituri curente în sumă de 

6 619 881,6, înregistrând o creștere de 5,6% în raport cu nivelul anului precedent. Astfel, această 

creștere a fost condiționată de sporirea cheltuielilor, în special a celor necesare realizării 

Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

De menționat că majorarea semnificativă a altor venituri din activitatea operațională este 

condiționată de clasificarea corectă a veniturilor anului 2018 în vederea echilibrării 

corespunzătoare a veniturilor și cheltuielilor după tipul de activitate.  

Totodată, în anul 2018 a fost revizuită și ajustată în corespundere cu prevederile legale16 

modalitatea de reflectare a veniturilor aferente primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală calculată în sumă fixă, fiind înregistrate venituri anticipate în sumă totală de 230 123,3 

mii MDL, cu reflectarea concomitentă a reducerilor aplicate care au însumat 119 796,0 mii MDL 

pentru categoriile de persoane eligibile. 

  

                                                           
16 Art.4 din Legea nr.280 din 15.12.2017 
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NOTA 7 CHELTUIELI DE BAZĂ 

 

Evidența cheltuielilor este unul dintre cele mai importante domenii ale contabilității, în baza 

cărora sunt calculați și raportați indicatorii financiari ce reprezintă diminuări ale beneficiilor 

înregistrate în perioada de gestiune sub formă de ieşiri sau reduceri ale valorii activelor ori de 

creşteri ale datoriilor. 

Astfel, cheltuielile17 Companiei sunt formate din: 

▪ cheltuieli necesare realizării Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 

care include: asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească, asistenţă medicală 

primară, asistenţă medicală specializată de ambulator, asistenţă medicală spitalicească și 

alte servicii aferente asistenţei medicale (fondul de bază); 

▪ cheltuieli suportate suplimentar, legate de îmbolnăviri şi afecţiuni urgente, a căror rată 

anuală depăşeşte media luată în baza calculării Programului unic pentru anul respectiv, 

precum și compensarea diferenţei dintre cheltuielile efective legate de achitarea serviciilor 

medicale curente şi contribuţiile acumulate în fondul de bază (fondul de rezervă);  

▪ cheltuieli legate preponderent de realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de 

îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări şi alte metode de profilaxie primară şi secundară, 

efectuarea examinărilor profilactice (screening) în scopul depistării precoce a 

îmbolnăvirilor, finanţarea manifestărilor şi activităţilor cu menirea de a promova un mod 

de viaţă sănătos, achiziţionarea, în baza hotărârii de Guvern, a dispozitivelor medicale, 

echipamentului, medicamentelor şi consumabilelor pentru realizarea măsurilor de 

reducere a riscului de îmbolnăvire şi de tratament în caz de urgenţe de sănătate publică 

(fondul de profilaxie);  

▪ cheltuieli aferente procurării utilajului medical performant şi a mijloacelor de transport, 

implementarea noilor tehnologii de încălzire, de prelucrare a deşeurilor medicale şi de 

alimentare cu apă, modernizarea şi optimizarea clădirilor şi infrastructurii (fondul de 

dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale);  

▪ cheltuieli aferente administrării sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, 

și anume salarizarea personalului angajat al Companiei şi agenţiilor teritoriale (ramurale), 

acoperirea cheltuielilor de deplasare, întreţinerea sistemului informaţional şi infrastructurii 

organizatorice, efectuarea controlului calităţii serviciilor medicale şi a expertizelor 

respective, cheltuieli de gospodărie şi birotică, etc. (fondul de administrare a sistemului de 

asigurare obligatorie de asistență medicală). 

 

Recunoașterea cheltuielilor s-a efectuat cu întrunirea următoarelor criterii:  

▪ existența unei certitudini întemeiate privind diminuarea beneficiilor sociale;  

▪ evaluarea credibilă și măsurabilă a cheltuielilor. 

 

  

                                                           
17 Anexa nr. 1.2 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 
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Totodată, cheltuielile au fost reflectate concomitent cu: 

▪ diminuarea activelor fără o reducere concomitentă a datoriilor sau o creştere a altor active;  

▪ majorarea datoriilor fără o creştere concomitentă a activelor;  

▪ calcularea amortizării şi înregistrarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate 

contabilizate conform cadrului normativ18.  

 

Conform principiului contabilităţii de angajamente, cheltuielile sunt recunoscute în perioada în 

care au fost suportate, indiferent de momentul plăţii numerarului sau compensării sub altă 

formă.   

Analiza cheltuielilor înregistrate în perioada de gestiune față de anul precedent este redat în 

tabelul 26. 

 

Tabelul 26. Analiza ritmului de creștere a cheltuielilor pentru anul 2018 

mii MDL 

Indicatori 

Perioada de gestiune Ritm de creștere 

Precedent 

31.12.2017 
Curentă 31.12.2018 

absolut,  

Mii MDL 

relativ,  

% 

FB, inclusiv pe tipuri 

de asistență medicală: 
6 180 992,00 5 977 643,2 -203 348,80 96,7 

AMP 1 894 765,90 1 377 851,8 -516 914,10 72,7 

AMSA 423 514,40 504 375,80 80 861,40 119,1 

AMS 3 118 190,40 3 272 547,30 154 356,90 105,0 

AMUP 544 064,10 561 593,80 17 529,70 103,2 

SIP 191 253,90 204 308,60 13 054,70 106,8 

IMD 9 203,30 56 965,90 47 762,60 619,0 

MC  542 286,4 509 132,50 -33 153,90 93,9 

FP 5 527,20 12 725,40 7 198,20 230,2 

FD 11 929,30 44 775,90 32 846,60 375,3 

FA 71 917,00 78 787,70 6 870,70 109,6 

Total costuri efective 6 812 651,9 6 623 064,7 -189 587,20 97,2 

Sursa: Date din evidența contabilă a Companiei 

 

Potrivit datelor reflectate în tabel, cheltuielile efective au înregistrat o executare de 97,2% în 

raport cu nivelul anului precedent. Astfel, în baza documentelor primare, cheltuielile efective 

sunt în sumă de 6 623 064,7 mii MDL, sau cu 189 587,2 mii MDL mai puțin comparativ cu anul 

2017. Această diminuare a fost determinată de reducerea cheltuielilor aferente realizării 

                                                           
18 SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”, SNC „Deprecierea activelor”., aprobate prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.118 din 06.08.2013 
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Programului Unic  (fondul de bază). În aceste circumstanțe, este necesar de menționat că în 

anul 2018 au fost efectuate corectări ale cheltuielilor nului precedent în sumă de 95 046,5 mii 

MDL. Aceste corecții au fost condiționate de reflectarea în facturi pentru trimestrul I al anului 

2018 a serviciilor prestate de instituțiile medico-sanitare în luna decembrie 2017. 

Totodată, se atestă o creștere a cheltuielilor aferente fondului măsurilor de profilaxie cu 7 198,2 

mii MDL (230,2%), aferente fondului de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de 

servicii medicale cu - 32 846,6 mii MDL (375,3%) și fondului de administrare a sistemului de 

asigurare cu - 6 870,7 mii MDL (109,6%) față de cheltuielile efective ale anului 2017.  

 

NOTA 8 VENITURI ȘI CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ 

 

În conformitate cu prevederile cadrului metodologic19, reieșind din forma organizatorico-

juridică a Companiei, contabilitatea trebuie să asigure delimitarea şi înregistrarea separată a 

mijloacelor cu destinaţie specială a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni 

speciale (procurarea/crearea anumitor active, finanţarea unor programe/proiecte concrete 

etc.).  

Astfel, au fost reflectate în evidența contabilă, prin delimitarea mijloacelor încasate de la 

Bugetul de Stat, veniturile cu destinație generală și specială.  

Mijloacele cu destinație specială sunt mijloacele încasate pentru: 

▪ realizarea programelor naționale de ocrotire a sănătății întru asigurarea bolnavilor cu 

diabet zaharat cu preparate antidiabetice injectabile (insulină umană); 

▪ realizarea proiectului „Modernizarea sectorului sănătății”, conform Acordului de finanțare 

dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare.  

 

  

                                                           
19 Pct. 16 din din Instrucțiunea privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. 
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Recunoaşterea iniţială a mijloacelor cu destinaţie specială se efectuează în baza contabilităţii 

de angajamente. Analiza reflectării acestora este redată în tabelul 27. 

 

Tabelul 27. Analiza nivelului de acoperire a cheltuielilor pentru realizarea programelor cu destinație 

specială 

mii MDL 

Indicatori 

Venituri, 

mii MDL 

Cheltuieli, 

mii MDL 

Nivel de acoperire a 

cheltuielilor 

suportate cu 

veniturile încasate, % 

Mijloace pentru programele naționale 

de ocrotire a sănătății întru asigurarea 

bolnavilor  cu diabet zaharat cu 

preparate antidiabetice injectabile  

69 033,70 113 944,60 60,6 

Mijloace pentru  proiectul 

„Modernizarea sectorului sănătății” , 

conform acordului de finanțare dintre 

Republica Moldova și Asociația 

Internațională pentru Dezvoltare 

24 021,80 204 779,80 11,7 

Sursa: Date din evidența contabilă a Companiei 

 

Prin urmare, evidența mijloacelor speciale la conturi separate a veniturilor și cheltuielilor 

înregistrate, permite analiza nivelului de acoperire a costurilor suportate cu venituri încasate. 

Astfel, în anul 2018, pentru realizarea programelor naționale de ocrotire a sănătății întru 

asigurarea bolnavilor cu diabet zaharat cu preparate antidiabetice injectabile prin achitarea 

integrală de către Companie a medicamentelor compensate au fost suportate costuri în sumă 

de 113 944,6 mii MDL, care au fost acoperite de mijloacele financiare transferate din Bugetul 

de Stat în acest scop la nivel de 60,6%, iar diferența a fost achitată din mijloacele FAOAM cu 

destinație generală. O situație similară se atestă și în cazul costurilor suportate pentru realizarea 

proiectului „Modernizarea sectorului sănătății”, care în anul 2018 a însumat 204 779,8 mii MDL, 

pentru achitarea indicatorilor de performanță pentru medicii care prestează servicii medicale 

din cadrul asistenței medicale primare. Acesta reprezintă indicatorul ILD 6 „Revizuirea și 

implemetarea schemei de stimulare bazată pe performanță în asistența medicală primară”, 

pentru care au fost transferate mijloace în sumă de 24021,8 mii MDL, fiind acoperite 11,7% din 

costurile suportate. 
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CONTINUITATEA 
 

Sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală este în continuă perfecționare. An de 

an ne propunem să lansăm și să implementăm inițiative care ar avea drept rezultat creșterea 

gradului de satisfacție a beneficiarului în cadrul sistemului.  

În sensul asigurării accesului populației la servicii de sănătate, la finele anului ne-am asumat un 

șir de angajamente pentru anul 2019 privind achiziționarea serviciilor medicale în sumă de 6 

572,3 milioane MDL, contractând 431 IMS. De asemenea am contractat 241 instituții 

farmaceutice care vor asigura eliberarea medicamentelor compensate. 

Un alt obiectiv asumat este revizuirea strategiei de dezvoltare instituțională prin care tindem 

să diminuăm lacunele existente în sistemul de asigurare pentru a face față provocărilor impuse 

de creșterea continuă a necesităților populației.  

Noua strategie ne va permite: implementarea noilor metodologii de planificare și achiziționare  

a serviciilor medicale reieșind din necesitățile cetățenilor, contractând cele mai competitive 

instituții medico-sanitare; consolidarea capacităților instituționale în achiziționarea strategică a 

serviciilor medicale pentru prevenirea bolilor transmisibile și netransmisibile prin utilizarea și 

monitorizarea eficientă a fondului de profilaxie; revizuirea metodologiei de finanțare și 

monitorizare a proiectelor de dezvoltare și modernizare, concentrându-ne pe proiecte de 

importanță națională; fortificarea activității de evaluare și monitorizare a corectitudinii și 

performanței utilizării resurselor financiare din FAOAM, prin orientarea spre auditul clinic etc.  

La fel, pentru asigurarea unui nivel mai înalt de transparență în prestarea serviciilor medicale și 

în utilizarea mijloacelor financiare destinate acestora, intenționăm să creăm și să dezvoltăm un 

sistem informațional integrat, care să permită evidența serviciilor medicale, să ofere 

posibilitatea cetățenilor să efectueze programări online la serviciile medicale de înaltă 

performanță prin libera alegere a prestatorului, iar prin  implementarea SIA „Asistența Medicală 

Primară” și SIA „Asistența Medicală Spitalicească” la nivelul tuturor IMS, Compania va 

monitoriza serviciile medicale prestate și achitate, precum și medicamentele compensate, 

prescrise de către IMS și eliberate de farmaciile contractate.  

Prin elaborarea noii strategii de dezvoltare instituțională și a viziunilor expuse, ne dorim să 

implementăm instrumente eficiente de monitorizare a mijloacelor financiare pentru a facilita 

accesul la serviciile medicale și dezvoltarea financiară durabilă a sistemului de sănătate din 

Republica Moldova. Toate acestea vor contribui la consolidarea sistemului de asigurare 

obligatorie de asistență medicală, transformându-l în unul atractiv, competitiv și sustenabil.  
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ACRONIME 
 
AMP asistenţa medicală primară 

AMS asistenţa medicală spitalicească 

AMSA asistenţa medicală specializată de ambulator  

AMUP asistenţa medicală urgentă prespitalicească 

AOAM asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 

BS 

BPN 

bugetul de stat 

buget public național 

FAOAM fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 

FA  fondul de administrare a sistemului AOAM 

FB fondul de bază 

FD fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii 

medicale 

FP fondul măsurilor de profilaxie 

IMD îngrijiri medicale, comunitare și la domiciliu 

IMS instituţie medico-sanitară 

MC  medicamente compensate 

NP număr persoane 

PS  program special 

SIP 

UM  

 

servicii medicale de înaltă performanță 

unitate de măsură 
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DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAȚIE AL COMPANEI 

NAȚIONALE DE ASIGURĂRI ÎN 

MEDICINĂ 
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SET DE RAPOARTE ANUALE 
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SITUAȚII FINANCIARE 
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Direcția executivă a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină a elaborat Raportul anual 

privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018, 

aprobat prin decizia Consiliului de administrație nr.1 din 23 mai 2019. 

 

Raportul anual 2018 conține Raportul de gestiune a Companiei, Raportul  privind executarea 

FAOAM, Deficiențele constatate în gestiunea resurselor FAOAM, Performanța executării 

subprogramelor de cheltuieli ale FAOAM și Situațiile financiare ale Companiei. Curtea de 

Conturi a Republicii Moldova a auditat Raportul anual privind executarea fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018, Raportul de audit fiind aprobat prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr.43 din 24 mai 2019 (www.cccrm.md).  

 

Andrusca Tamara 

Director General   
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Legenda păpădiei 

La începutul lumii, Dumnezeu a trimis un înger la toate plantele ca acestea să spună cum vor 

să arate. Toate plantele cereau să fie cât mai colorate, cât mai mirositoare, cât mai mari sau mai 

mici. Numai păpădia nu știa ce să îi spună îngerului, așa că el a mai lăsat-o o zi să se hotărască. 

În ziua aceea, păpădia rugându-se a dat cu ochii de Soare și văzând cât e de frumos a decis să 

arate ca el. Își dorea să fie la fel de galbenă și frumoasă ca Soarele. Apoi a văzut Luna pe cer și 

s-a răzgândit, dorea să arate ca ea, să fie albă, rotundă și frumoasă. Apoi a văzut stelele și i-au 

plăcut și acelea. Când a venit iar îngerul la ea tot nu știa ce să ceară, nu era hotărâtă, nu credea 

că merită atâta frumusețe. Așa că Dumnezeu, cu bunătatea lui, i-a îndeplinit toate dorințele. 

De aceea păpădia e la început galbenă și frumoasă ca Soarele, apoi albă și rotundă ca Luna și 

dacă sufli peste ea se împrăștie precum stelele pe cer. 

 


