NOTA INFORMATIVA

la proiectul Hotdririi Guvernului
,,Cu privire la modific area anexelor
qi nr.4 la Hotdrirea Guvernului ni.
I43z din 7 noiembri

e

nr.l

2002,,

Prezentul proiect al Hotdririi. Guvernului
,,cu privire la modifi careaanexelor
nr' 1 qi nr '4 la Hotdrirea Guvernului nr. | 432
din 7 noiembri e 2002,, este elaborat in
temeiul Legii nr' 1585 din 27 februarie 1998 cu privire
la asigurarea obligatorie de
asistenld medicald, Hotdririi Guvernului nr. t
so din I 1 februir ie 2002 cu privire la
aprobarea statutului companiei lt{alionale de
Asigurdri tn Medicind,Legii nr.230
din 23'09'2016 privind modificarea
;i completarect unor acte legislative,potrivit
cdreia Guvernul are oblig a[ia d-e a elabori proiectele
necesare de modificare si
completare a actelor legislative in vederea ,"ilitariireformei

."d;;ri'i;;ffiffi

in domeniul

controlului de stat,
lvind drept scop ca compania Nalionald de
Asigurdri in Medicind (GNAM) sd devind
o autoritate mai eficientd qi responsabild,
sd consolideze toate acliunile axate pe interesele
cetdlenilor, u tilizdnd, eficient
resursele financiare, aplicind proceduri transparente
qi conforme standardelor
europene' devenind astfel un catali zator important
al dentoltdrli continue si
durabile a
sistemului asigurdrii obligatorii de asistenld
medicald (A[ArilrrL'ruE
condifiile ce au impus eraborarea proiectului hotiririi:

'r

Evolulia rapidd a relaliilor sociale condifion eazd"
nemrjlocit qi adaptarea
sistemului AOAM la rigorile zilei de astdzi.
Prin programul sdu de activitate pentru perioada
2076-207g, Guvernul
Republicii Moldova $i-a asumat angajamentul
sd continue efrcientizarea
administrafiei publice pentru a oferi c"tilenitor
servicii de cel mai inalt nivel in
conformitate cu practicile democraliilor europene.
Acest angajament este reflectat
in Strategia de reformd a administralieipublice pentru
anii2016-2020.
Este notoriu faptul cd, actualmente, sistemul
sandtdfii din Republica
Moldova se afla in proces de reformare qi ru.orJ*. ^h
;;t"t"re europene prin
otganizatea qi demoltarea asistenlei medicale
prin prestarea serviciilor medicale
cost-eficiente qi calitative, fiind iniliate optiiizeri
institulionale qi funcfionale,
urmind a fi respe_ctate angajamentere gi prioritalile
Guvernurui.
Structura CNAM, la nivel de aparatc"nird qi
la nivel teritorial,

actualmente
nu corespunde exigenJelor qi tendinlelor de dezvoltarc
a sistemului A6AM, fiind
iminent necesard fortificarea CNAY, ca institulie
ce are statut de Asigurdtor qi
cumpdrdtor de servicii medicale. Modificdrile
propuse vor spori efrcacitatea
CNAM prin realizarea obiectivelor trasat. gi pr"rtarea
unor servicii de inaltd

calitate.

Principalele prevederi, elementele noi:
Oportunitatea suslinerii acestui proiect de hot6rire
a Guvernului const' in
consolidarea activitdlii GNAM in domeniul
AOAM, valorificarea potentialului
existent al personalului angajat in cadrul entitdlii,
asigurarea .rrrui management
atru.gerea in cadrul activitelii ,nu"ug;ti
are ispecialigillor perfolrmanli

;mt*Jffi

Scopul proiectului hotii'irii Guvernului constd
in optimi zareacheltuielilor de
administrare
administrarea

a CNAM qi

sa.

gestionarea eficientd

a

patrimoniului aflat in

Aparatul central al CNAM actualmente este format din 115 unitdli, cu
exceptia personalului tehnic'gi de pazd. Dupd adoptarea gi punerea in aplicare a
proiectuluivizat, numirul de unitSlii al aparatului central va rdm6ne neschimbat.
Fuziunea unor subdiviziuni din cadrul aparatului central va constitui o
premisS spre reducerea cheltuielilor pentru salarizarea aparatului administrativ, iar
sursele financiare economisite vor
indreptate pentru dezvoltarea sistemului

fi

AOAM.
Reevaluind eficienla agenliilor teritoriale ale CNAM, raportate la numirul
de populalie deservitd, se impune reducerea numdrului de agen(ii teritoriale de Ia 7
la 5gi anume: Centru, Nord, Sud, Est, Vest.
Menfiondm, cd aceste structuri vor fi concentrate in 5 municipii gi orage,
pdstrind reprezentanlele regionale gi reprezentanfii raionali. Luind in considerare
ci serviciile acordate in teritoriu de cdtre agenliile teritoriale ale CNAM in cadrul
sistemului AOAM, rdmin a fi accesibile, profesioniste qi operative, beneficiarii
sistemului AOAM in continuare vor fi deservili la cel mai inalt nivel.
Organizarea gi func{ionarea intr-o formuld noud va permite ca CNAM sd
devind o autoritate accesibild, eficientd qi care ar corespunde situaliei de fapt gi
legislaliei din domeniul AOAM, care ar duce Ia realiznea conformd a misiunii care
este investita CNAM.
Gradul compatibilitnfli actului normativ cu reglementirile legisla{iei
comunitare:
Proiectul in cauzd, se incadreazd perfect in reformele propuse de cdtre
comunitatea internalionalS gi partenerii de dezvoltare pentru sistemul de sdndtate gi
nu contravine legislaliei comunitare.
Fundamentarea economico-financiari :
Implementarea noii structuri va fi realizatl, in limitele fondului de
administrare existent.
in acest context solicitdm respectuos suslinerea proiectului de hotdrire a
Guvemului ,,Cu privire la modificarea anexelor nr.1 qi nr.4 la Hotdrirea Guvernului
nr.1432 dinT noiembrie 2002".
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