
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2021 

Chișinău 

 

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

------------------------------------------------------------ 

În temeiul art. II alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 211/2020 pentru 

modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 329-331, art. 211), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. La punctul 11 din Regulamentul cu privire la modul de constituire şi

administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 594/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2002, nr. 66-68, art. 691), cu modificările ulterioare, după alineatul „îngrijiri 

medicale comunitare și la domiciliu;” se introduce un alineat cu următorul 

cuprins: 

„îngrijiri paliative;”. 

2. Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 1387/2007 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 198-202, art. 1443), cu modificările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1) la punctul 6:

litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu;”; 

se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) îngrijiri paliative.”; 

2) punctul 33 va avea următorul cuprins:

„33. Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoanele care 

suferă de maladii cronice şi/sau au suportat intervenţii chirurgicale mari și 

pacienţii geriatrici care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate 

limitată de a se deplasa la un prestator de servicii medicale.”; 

3) se completează cu secțiunea a 6
1
-a cu următorul cuprins:



2 

 

„Secțiunea a 6
1
-a 

Îngrijiri paliative 

36
2
. Îngrijirea paliativă reprezintă acordarea serviciilor de sănătate pentru 

susținerea activă și complexă a pacienților a căror boală nu mai răspunde la 

tratamentul curativ. 

36
3
. Serviciile de îngrijiri paliative sunt acordate de către prestatorii de 

servicii medicale autorizați pentru genul respectiv de servicii, indiferent de tipul 

de proprietate și forma juridică de organizare, în modul stabilit de actele 

normative.  

36
4
. Beneficiari de îngrijiri paliative sunt pacienții de toate vârstele, cu 

maladii cronice în stadiu avansat și alte boli cu pronostic limitat, care au speranța 

de viață sub 12 luni, cu simptome necontrolate, suferință psihoemoțională sau 

spirituală semnificativă și/sau care prezintă un anumit nivel de dependență.     

36
5
. Îngrijirile paliative prestate din fondurile asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală se acordă beneficiarilor, în conformitate cu actele normative, 

pe tipuri de servicii de îngrijiri paliative: îngrijiri paliative de bază și îngrijiri 

paliative specializate. 

36
6
. Lista serviciilor acordate pe fiecare tip de servicii de îngrijiri 

paliative prestate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală este 

stabilită de actele normative.  

36
7
. Condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri paliative sunt stabilite în 

Normele metodologice.”  

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI 



Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului 

,,Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea

proiectului 

  Proiectul de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la modificarea unor hotărîri 

ale Guvernului” este elaborat de către grupul de lucru instituit prin Ordinul nr. 

1298/2020 constituit din reprezentanţi ai comisiilor de specialitate în domeniu, 

instituţiilor medico-sanitare publice şi cercetări ştiinţifice, Ministerului Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Finanțelor, Companiei Naţionale de 

Asigurări în Medicină, Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu”, organizaţiilor non guvernamentale. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile

urmărite 

      Proiectul hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la modificarea unor hotărîri ale 

Guvernului” a fost elaborat în temeiul art. II, alin. (2), lit. a) și lit. c) din Legea nr. 

211/2020 pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995. 

     Conform Organizației Mondiale a Sănătăţii, la nivel global cca 40 mln. de 

persoane au nevoie de îngrijiri paliative în fiecare an și doar 14% din ele 

beneficiază de acestea. Rezoluția Asambleei Mondiale a Sănătății din 2014 a 

chemat statele membre să elaboreze și să implementeze politici publice pentru 

dezvoltarea îngrijirilor paliative, eficiente din punct de vedere economic și prestate 

în mod echitabil, cu scop de integrare a acestora în procesul de prestare a 

serviciilor de sănătate de la toate nivelurile.  

      Îngrijirea paliativă este un serviciu de sănătate necesar și un drept uman al 

adulților și copiilor care trăiesc și mor din cauza condițiilor limitatoare de viață. 

      Acest serviciu trebuie să fie o componentă de esență a sistemului de sănătate și 

să fie inclus în schemele de acoperire universală. Implementarea schemelor 

complete de acoperire universală cu servicii de sănătate ar putea crește 

semnificativ accesul la îngrijirea paliativă de calitate pentru toți cei care au nevoie 

de ea. 

      Concepția privind îngrijirile paliative din anul 2008 estima că anual până la 

60% din persoanele decedate (total - 25830 pacienți, inclusiv 17642 din mediul 

rural și 8188 din mediul urban) ar necesita îngrijiri paliative, însă după 10 ani de 

implementare, în anul 2018, au beneficiat de îngrijiri paliative la domiciliu cca 37-

38%, iar în unitățile cu paturi/hospice - cca 21-25% din cei care au necesitat 

îngrijiri paliative în anul 2018. 

      Scopul proiectului este de a îmbunătăţi accesul populaţiei la servicii de îngrijiri 

paliative calitative şi echitabile, corespunzător necesităţilor populaţiei și includerea 

în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală unei secțiuni 

distincte privind îngrijirile paliative.  

      Având în vedere, că proiectul hotărîrii Guvernului vizat prevede aplicarea Legii 

nr. 211/2020, în conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 7/2021, acesta 

poate fi examinat și aprobat de Guvernul în exercițiu actual. 



3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu se aplică 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

       Proiectul prevede operarea modificărilor în 2 acte normative: Regulamentul cu 

privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.594/2002 și Programul 

unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1387/2007: 

       Astfel, punctul 11 din Regulamentul cu privire la modul de constituire şi 

administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.594/2002, se modifică și se completează cu un alineat nou 

„îngrijiri paliative”, care va permite planificarea corespunzător necesităților reale a 

mijloacelor din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru 

prestarea serviciilor de îngrijiri paliative.  

       Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.1387/2007 se completează cu prevederi noi care vin să 

contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijiri paliative. 

      Astfel, la punctul 6, tipurile de asistenţă şi servicii medicale se completează  cu 

„îngrijiri paliative”. 

       De asemenea, se propune completarea Programului unic cu o secțiune 

distinctă, 6
1 

Îngrijiri paliative, care stabilește noțiunea, prestatorii, beneficiarii 

îngrijirilor paliative, tipurile de servicii de îngrijiri paliative, Lista serviciilor 

acordate pe fiecare tip de servicii de îngrijiri paliative și condiţiile acordării 

îngrijirilor paliative conform fiecărui tip de servicii de îngrijiri paliative.  

5. Fundamentarea economico-financiară

       Conform evaluării cheltuielilor financiare din fondurile asigurării obligatorii 

de asistență medicală pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu în anul 2019 

au fost alocate cca 4,1 mil. lei pentru cca 22 750 vizite (x 180 lei vizita) efectuate 

de prestatorii de asistență medicală primară și prestatorii privați/sectorul 

neguvernamental specializați în domeniu. De asemenea servicii au beneficiat cca 

8000 persoane, ceea ce ar reprezenta cca 39% din necesitățile reale.  

         Reieșind din indicii înalți ai prevalenței și mortalității populației prin cancer, 

altor maladii cronice decompensate (ex. cardiovasculare, hepatice etc.), numărul 

persoanelor care necesită servicii de îngrijiri paliative este mult mai mare (de cca 

2,5 – 3 ori) și reprezintă cca 20-25 mii persoane. Respectiv necesitatea estimativă a 

mijloacelor financiare  pentru asemenea servicii ar fi de cca 11-12 mil. lei anual.  

         De servicii paliative în staționar în 2019 au beneficiat cca 5100 persoane, 

unde  s-au oferit cca 59376 zile/pat (în mediu 25 zile/pat per persoană, necesitatea 

fiind de 30 zile/pat cu 495 lei –costul zi/pat) cu cheltuieli din  FAOAM de cca 29,4 

mil. lei. Extrapolarea costurilor pentru numărul necesar de persoane pentru 

tratament în condiții de staționar ar fi de cca 35,3 mil. lei sau cu 5,9 mil. lei mai 

mult față de cele cheltuite.  

        Respectiv, pentru a asigura accesul pacienților la servicii paliative, atît la 

lex:HGHG20020514594
lex:HGHG200712101387
lex:HGHG200712101387
lex:HGHG20020514594
lex:HGHG200712101387


domiciliu, cît și în condiții de staționar, calculat corespunzător necesităților reale, 

se estimează cca 47,0  mil. lei anual.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Aprobarea proiectului va genera modificări în textul Normelor metodologice de 

aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat 

prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale și 

Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 596/404A din 21.07.2016. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul și nota informativă sunt plasate pe portalul 

guvernamental www.particip.gov.md, precum și pe pagina – web oficială a 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale www.msmps.gov.md la 

compartimentul „Transparență” secțiunea Proiecte supuse consultărilor publice. 

Proiectul a fost avizat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul 

Finanțelor, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Confederația Națională 

a Sindicatelor din Moldova, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova, 

Congresul Autorităților Locale din Moldova. 

8. Constatările expertizei anticorupție

A fost efectuată expertiza anticorupție de către Centrul Național Anticorupție. În 

urma examinării prevederilor proiectului nu s-au identificat factori de risc care ar 

putea genera apariția riscurilor de corupție. Raportul de expertiză anticorupție la 

proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea unor hotîrări ale 

Guvernului” (număr unic 77/MSMPS/2021) se anexează. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Nu se aplică. 

10. Constatările expertizei juridice

A fost efectuată expertiza de către Ministerul Justiției. S-au luat în considerație 

propunerile de ajustare a proiectului în conformitate cu normele tehnicii legislative 

(Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative) corespunzător Sintezei 

obiecțiilor și propunerilor la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la 

modificarea unor hotîrări ale Guvernului” (număr unic 77/MSMPS/2021), se 

anexează. 

11. Constatările altor expertize

Nu se aplică. 

Secretar de stat Igor Curov 
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