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 Guvernul Republicii Moldova 

                                                                      

      Urmare a indicaţiei nr. 2503-102 din 12 mai 2015, Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină (în continuare – CNAM), în limita competenţei funcţionale, 

prezintă informaţia privind implementarea Programului de activitate a Guvernului 

2015-2018, în perioada februarie - mai 2015. 

     La pct. 1 capitolul X „Promovarea şi educarea de timpuriu a modului sănătos 

de viaţă”, în comparaţie cu anul precedent, CNAM a lărgit considerabil spectrul 

utilizării mijloacelor fondului măsurilor de profilaxie, astfel în perioada respectivă 

au fost finalizate Caietele de sarcini aferente derulării Campaniei de comunicare şi 

sensibilizare a populaţiei la nivel naţional „Caravana Sănătăţii 2015” şi a 

Campaniei „Tu şi copilul tău respiri aer curat?”. 

     La pct. 2 capitolul X „Dezvoltarea şi implementarea sistemelor informaţionale 

integrate în sănătate, lansarea reţetei electronice, continuarea implementării 

domeniului e-Sănătate”, CNAM de comun cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii 

(în continuare – MS) şi Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale au 

creat un grup de lucru care are ca scop determinarea proiectului conceptual „Reţeta 

digitală pentru eliberarea medicamentelor compensate”. De către CNAM a fost 

studiată informaţia privind practicile internaţionale de elaborare şi aplicare a 

proiectului „E-Reţeta”, au fost identificate problemele pentru aplicarea reţetei 

digitale în practica Republicii Moldova. În continuare, conceptul „Reţeta digitală 

pentru eliberarea medicamentelor compensate” a fost elaborat şi prezentat 

conducerii spre aprobare. Elaborarea şi implementarea proiectului conceptual „E-



Reţeta” are ca scop schimbarea modului existent de prescriere a medicamentelor 

compensate şi asigurarea creşterii performanţei în sistemul de sănătate prin 

trecerea completă la sistemul electronic de prescriere a reţetelor compensate.  

      La pct. 6 capitolul X „Modernizarea asistenţei medicale primare şi  a celei de 

ambulatoriu, în special privind maladiile netransmisibile, planificarea familiei şi 

sănătatea mintală”, din Fondul de dezvoltare a CNAM au fost transferaţi 

Centrului de Sănătate Călăraşi 332 543,00 lei pentru reparaţia şi dotarea tehnică a 

Centrului Comunitar de Sănătate Mintală. 

     La pct. 10 capitolul X „Efectuarea screeningului la nivel naţional pentru 

diferite categorii de populaţie”, de către CNAM au fost întreprinse următoarele 

acţiuni: 

- înaintarea spre aprobare MS a standardului naţional privind procedurile 

operaţionale a cancerului de col uterin; 

- înaintarea spre aprobare a conceptului Registrului de screening şi a 

conceptului Registrului indicatorilor de performanţă pentru Asistenţa Medicală 

Primară la nivel de CNAM şi MS; 

- înaintarea propunerilor de modificare a Normelor metodologice şi a 

indicatorilor de performanţă în conformitate cu prevederile  Programului de 

screening; 

- înaintarea propunerilor de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 

29.12.2011 ”Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”. 

     La fel, din fondul măsurilor de profilaxie au fost realizate serviciile aferente 

promovării proiectului de reducere a riscului de îmbolnăvire  prin efectuarea 

screening-ului oftalmologic în vederea diagnosticării tulburărilor de vedere la copii 

în instituţiile de tip rezidenţial (şcoli-internate, şcoli speciale cu deficienţe fizice şi 

senzoriale, şcoli de tip–internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea 

părinţilor, case de copii). Până la moment au fost examinaţi - 2163 copii, suma 

alocată din fondul măsurilor de profilaxie constituind 421,8 mii lei. 

     La pct. 18 capitolul X „Finanţarea prestatorilor de servicii medicale în bază 

de rezultate şi performanţe, fortificarea mecanismului de plată bazat pe DRG”, 



în scopul realizării acţiunii au fost aprobate Dispoziţia CNAM nr. 108-d din 

14.04.2015 „Cu privire la crearea Grupului de lucru în vederea organizării şi 

creării condiţiilor de realizare a auditului codificării” şi Ordinul CNAM nr. 131-A 

din 21.04.2015 „Cu privire la aprobarea criteriilor de selectare a spitalelor pentru 

efectuarea auditului codificării în sistemul DRG”. 

     La pct. 22 al aceluiaşi capitol „Modernizarea bazei tehnico-materiale a 

instituţiilor medico-sanitare publice. Sporirea rolului autorităţilor publice locale 

în modernizarea instituţiilor din teritoriu”, au fost finanţate 15 proiecte 

investiţionale depuse de 15 instituţii medico-sanitare publice şi un proiect 

investiţional depus de Ministerul Sănătăţii, suma totală alocată constituind 

30 375 605,04 lei. 

      

            Vicedirector general                                                           Vasile PASCAL                               
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