
                                                                                                                                                                        

Proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE  nr. _____ 

    
                                              din   _________________2020 

    Chişinău 

 

privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de 

 asistență medicală pe anul 2020 nr. 174/2019 

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

 

În temeiul art. 106
1
 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al 

art. 119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr.174/2019. 

2. Se declară angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege 

menţionat, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute 

în art. 106
1 
din Constituţia Republicii Moldova. 

 

  

 

 

PRIM-MINISTRU                                                 ION CHICU 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii  

de asistență medicală pe anul 2020 nr.174/2019 

 

Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art. 106
1
 din Constituția 

Republicii Moldova, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament. 

Art. I. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe 

anul 2020 nr.174/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.393-

399, art.325), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

„Art.1. - Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 

2020 se aprobă la venituri în sumă de 8579391,4 mii de lei și la cheltuieli în 

sumă de 8917389,9 mii de lei, cu un deficit în sumă de 337998,5 mii de lei”; 

2. Anexa nr.1 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.1 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare a fondurilor  

asigurării obligatorii de asistenţă medicală 
  

Denumirea Codul Suma,  

mii lei 

I. Venituri, total 1 8579391,4 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat  3433691,4 

II. Cheltuieli, total 2+3 8917389,9 

III. Sold bugetar 1-(2+3) -337998,5 

IV. Surse de finanţare, total 4+5+9 337998,5 

Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei 910 549696,5 

Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930 211698,0 
 

3. Anexa nr.1.1: 

la poziția „Venituri, total”, cifrele „8151392,2” se substituie cu cifrele            

„8579391,4”; 

la poziția „Transferuri primite în cadrul bugetului public național”, cifrele 

„3005692,2” se substituie cu cifrele „3433691,4”; 

la poziția „Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central”, 

cifrele „3005692,2” se substituie cu cifrele „3433691,4”; 

la poziția „Transferuri între bugetul de stat și fondurile asigurării 

obligatorii de asistență medicală”, cifrele „3005692,2” se substituie cu cifrele 

„3433691,4”; 

la poziția „Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul 

de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”, cifrele 



„2852472,9” se substituie cu cifrele „3280472,1”; 

4. Anexa nr.1.2: 

la poziția „Cheltuieli, total”, cifrele „8383392,2” se substituie cu cifrele 

„8917389,9”; 

la poziția „1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul 

de bază)”, cifrele „8225977,3” se substituie cu cifrele „8759975,0”; 

5. Anexa nr.2 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.2 
  

Programele de cheltuieli ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală 
  

Denumirea Cod 

P2 

Suma,  

mii lei 

Cheltuieli, total  8917389,9 

inclusiv:   

Programul „Sănătatea publică şi servicii medicale” 80 00 8917389,9 

Subprogramul „Administrare a fondurilor asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală” 

80 02 87414,9 

Subprogramul „Asistenţa medicală primară”, 80 05 2358575,7  

inclusiv medicamente compensate   654919,2 

Subprogramul „Asistenţa medicală specializată de 

ambulator” 

80 06 810819,1 

Subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare şi la 

domiciliu” 

80 08 72472,9 

Subprogramul „Asistenţa medicală urgentă 

prespitalicească” 

80 09 805220,8 

Subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească” 80 10 4485275,6 

Subprogramul „Servicii medicale de înaltă performanţă” 80 11 227610,9 

Subprogramul „Management al fondului de rezervă al 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală” 

80 17 10000,0 

Subprogramul „Programe naţionale şi speciale în 

domeniul ocrotirii sănătăţii” 

80 18 40000,0 

Subprogramul „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor 

din domeniul ocrotirii sănătăţii” 

80 19 20000,0 

 

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 



Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind angajarea răspunderii  

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr.174/2019 

 

Necesitatea elaborării proiectului Legii pentru modificarea Legii fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr.174/2019 prin 

angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament este determinată de situaţia 

epidemiologică urmare a raspîndirii infecţiei COVID-19 şi asigurării 

sustenabilității financiare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 

privind acoperirea cheltuielilor necesare îmbunătățirii condițiilor de muncă și 

motivării corespunzătoare ale angajaţilor din cadrul instituțiilor medico – 

sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. 

În cazul dat, urgenţa adoptării la moment a acestora este determinată de 

necesitatea asigurării financiare în vederea acoperirii cheltuielilor necesare 

acordării sporului calculat personalului antrenat în acordarea asistenței medicale 

persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19, precum şi a 

creșterilor salariale cu 30% pentru personalul medical şi șoferilor de ambulanțe 

din asistența medicală urgentă prespitalicească din cadrul instituțiilor medico – 

sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală 

începînd cu 01 septembrie 2020. 

Propuneri de modificare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală pe anul 2020 

Modificările propuse la Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală pe anul 2020 nr.174/2019 prevăd majorarea: 

 veniturilor cu 427 999,2 mii lei din contul transferurilor curente 

primite cu destinație generală între bugetul de stat și fondurile asigurării 

obligatorii de asistență medicală; 

 și a cheltuielilor cu 533 997,7 mii lei, inclusiv 427 999,2 mii lei din 

contul transferurilor curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și 

fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală şi 105 998,5 mii lei din 

contul soldului de mijloace băneşti, care la data de 01.01.2020 a constituit 549 

696,5 mii lei.  

La cheltuieli, suma de 533 997,7 mii lei se propune a fi direcționată în 

fondul de bază. Astfel, din suma totală de 533 997,7 mii lei, circa 362 570,3 mii 

lei sunt destinați acoperirii cheltuielilor necesare a creșterilor salariale cu 30% 

pentru personalul medical şi șoferilor de ambulanțe din asistența medicală 

urgentă prespitalicească din cadrul instituțiilor medico – sanitare publice 

încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală începînd cu 01 

septembrie 2020 pentru circa 42918 unităţi de personal ocupat sau 38793 

angajaţi și se propune repartizarea acestora, după cum urmează: 

- 100 815,6 mii lei la subprogramul  „Asistenţa medicală primară”;  

- 33 345,8 mii lei la subprogramul „Asistenţa medicală specializată de 

ambulator”; 

- 4 367,7 mii lei la subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare şi la 

domiciliu”; 



- 33 183,4 mii lei la subprogramul „Asistenţa medicală urgentă 

prespitalicească”; 

- 187 510,2 mii lei la subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească”; 

- 3 347,6 mii lei la subprogramul „Servicii medicale de înaltă 

performanţă”. 

Totodată, suma de 171 427,4 mii lei (533 997,7 mii lei – 362 570,3 mii lei) 

este destinată acoperirii cheltuielilor necesare, estimate pînă la finele anului 

2020, acordării sporului calculat personalului antrenat în acordarea asistenței 

medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19 luînd 

în calcul şi majorările salariilor cu 30% de la 1 septembrie 2020, și se propune 

repartizarea acestora, după cum urmează: 

- 65 428,9 mii lei la subprogramul „Asistenţa medicală urgentă 

prespitalicească” pentru circa 4501 unităţi de personal ocupat sau 3766 angajaţi; 

- 105 998,5 mii lei la subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească” 

pentru circa 4102 angajaţi, din care circa 6 359,5 mii lei, constituie suma 

necesară pentru acordarea sporului calculat medicilor rezidenți antrenați în 

acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de 

caz COVID-19. 

Respectiv, urmare a repartizării sumei totale de 533 997,7 mii lei conform 

necesităților menționate, pe subprogramele de cheltuieli ale fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală, se vor înregistra următoarele creșteri: 

- La subprogramul  „Asistenţa medicală primară” se propune o majorare de 

100 815,6 mii lei sau + 4,5% faţă de bugetul aprobat pe anul 2020.  

- La subprogramul „Asistenţa medicală specializată de ambulator” se 

propune o majorare cu 33 345,8 mii lei sau + 4,3% mai mult faţă de aprobat 

pentru anul 2020.  

- La subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu” se 

propune o majorare de 4 367,7 mii lei sau +6,4% faţă de bugetul aprobat pe anul 

2020. 

- La subprogramul „Asistenţa medicală urgentă prespitalicească” se 

propune o majorare cu 98612,3 mii lei sau +14,0% mai mult faţă de aprobat 

pentru anul 2020. 

- La subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească” se propune o 

majorare cu 293 508,7 mii lei sau + 7,0% mai mult faţă de aprobat pentru anul 

2020. 

- La subprogramul „Servicii medicale de înaltă performanţă” se propune o 

majorare cu 3 347,6 mii lei sau + 1,5% mai mult faţă de aprobat pentru anul 

2020. 

În acest context, este necesar introducerea completării respective în Legea 

fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 nr.174/2019. 

 

Anexe la notă: 2  file. 

 

 

Ministru                                                   Viorica DUMBRĂVEANU 



mil. lei
% din 

total
mil. lei

% din 

total
mil. lei

% din 

total
mil. lei

% din 

total
mil. lei % 

 I. Venituri, total 1 6.877,4 100,0% 7.636,3 100,0% 8.151,4 100,0% 8.579,4 100,0% 428,0 105,3%

1. Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, 

total
122 4.117,6 59,9% 4.768,2 62,4% 5.098,0 62,5% 5.098,0 59,4% 0,0 100,0%

inclusiv:
1.1 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în 

formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte 

recompense

1221 4.007,2 58,3% 4.645,2 60,8% 4.972,9 61,0% 4.972,9 58,0% 0,0 100,0%

1.2 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în 

sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau 

domiciliul în Republica Moldova

1222 110,3 1,6% 123,0 1,6% 125,1 1,5% 125,1 1,5% 0,0 100,0%

2. Alte venituri 14 31,8 0,5% 54,5 0,7% 47,7 0,6% 47,7 0,6% 0,0 100,0%

3. Transferuri primite între bugetul de stat şi fondurile 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală, total
1922 2.728,0 39,7% 2.813,6 36,8% 3.005,7 36,9% 3.433,7 40,0% 428,0 114,2%

inclusiv:

3.1 Transferuri de la bugetul de stat  pentru asigurarea 

medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern
1922 2.634,3 38,3% 2.718,5 35,6% 2.851,8 35,0% 3.279,8 38,2% 428,0 115,0%

3.2 Transferuri de la bugetul de stat  pentru compensarea 

veniturilor ratate, conform art.3 din Legea nr.39-XVI din 2 

martie 2006

1922 0,7 0,0% 0,7 0,0% 0,7 0,0% 0,7 0,0% 0,0 100,0%

3.3 Transferuri de la bugetul de stat  pentru realizarea 

programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii
1922 69,0 1,0% 72,3 0,9% 76,4 0,9% 76,4 0,9% 0,0 100,0%

3.4 Transferuri de la bugetul de stat  pentru realizarea 

proiectului "Modernizarea sectorului sănătăţii"
1922 24,0 0,3% 22,1 0,3% 76,8 0,9% 76,8 0,9% 0,0 100,0%

 II. Cheltuieli, total 2+3 6.714,1 100,0% 7.489,6 100,0% 8.383,4 100,0% 8.917,4 100,0% 534,0 106,4%

1. Cheltuieli de personal,  total 21 60,5 0,9% 66,8 0,9% 68,8 0,8% 68,8 0,8% 0,0 100,0%

inclusiv:

1.1  Remunerarea muncii 2111 47,0 0,7% 52,4 0,7% 54,0 0,6% 54,0 0,6% 0,0 100,0%

1.2 Compensație pentru alimentație 2113 0,9

1.3  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 2121 10,4 0,2% 12,0 0,2% 12,4 0,2% 12,4 0,2% 0,0 100,0%

1.4  Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 2122 2,2 0,0% 2,4 0,0% 2,4 0,0% 2,4 0,0% 0,0 100,0%

2. Bunuri şi servicii 22 6.612,4 98,5% 7.365,7 98,4% 8.253,2 98,4% 8.787,2 98,6% 534,0 106,5%

3. Prestaţii sociale 27 1,2 0,0% 0,5 0,0% 0,5 0,0% 0,5 0,0% 0,0 100,0%

4. Mijloace fixe 31 38,9 0,6% 55,8 0,7% 3,6 0,0% 3,6 0,0% 0,0 100,0%

5. Stocuri de materiale circulante 33 1,1 0,0% 0,8 0,0% 57,3 0,7% 57,3 0,6% 0,0 100,0%

III. Sold bugetar 1-(2+3) 163,3 146,7 -232,0 -338,0 -106,0

IV. Sursele de finanţare, total 4+5+9 232,0 338,0 106,0

Modificarea soldurilor de mijloace băneşti 9 0,0 146,7 -232,0 -338,0 -106,0

Sold de mijloace bănești la începutul perioadei  910 239,7 403,0 549,7 549,7 0,0

Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei  930 403,0 549,7 317,7 211,7 -106,0

Tabelul 1

Structura FAOAM conform clasificaţiei economice (% în total, devieri +/-)

Denumire
Cod 

Eco

2018

Executat Aprobat/precizat

2019 2020

Executat

Devieri 2020 

precizat/aprobat

2020

Precizat



Cod

P1-P2

P3 mil. lei

% din 

total mil. lei

% din 

total mil. lei

% din 

total mil. lei

% din 

total mil. lei
% 

CHELTUIELI, total 6.714,1 100,0% 7.489,7 100,1% 8.383,4 100,0% 8.917,4 100,1% 534,0 106,4%

inclusiv:

PROGRAM ''Sănătatea publică și 

serviciile medicale" 80.00 6.714,1 100,0% 7.489,7 100,1% 8.383,4 100,0% 8.917,4 100,1% 534,0 106,4%

Subprogram “Administrare a 

fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală” 80.02 77,8 1,2% 78,6 1,1% 87,4 1,1% 87,4 1,0% 0,0 100,0%

Managementul autorităților 

administrative centrale 00010 77,8 1,2% 78,6 1,1% 87,4 1,1% 87,4 1,0% 0,0 100,0%

Subprogram “Asistenţa medicală 

primară” 80.05 1.885,5 29,5% 2.112,1 28,2% 2.257,8 26,9% 2.358,6 26,4% 100,8 104,5%

Asistenţă medicală primară 00187 1.885,5 29,5% 2.112,1 28,2% 2.257,8 26,9% 2.358,6 26,4% 100,8 104,5%

Subprogram “Asistenţa medicală 

specializată de ambulatoriu” 80.06 504,6 7,5% 712,2 9,5% 777,5 9,3% 810,8 9,1% 33,3 104,3%

Asistenţă medicală specializată de 

ambulatoriu 00178 504,6 7,5% 712,2 9,5% 777,5 9,3% 810,8 9,1% 33,3 104,3%

Subprogram “Îngrijiri medicale 

comunitare şi la domiciliu” 80.08 57,0 0,8% 61,9 0,8% 68,1 0,8% 72,5 0,8% 4,4 106,4%

Îngrijiri medicale comunitare paliative 

la domiciliu 00192 57,0 0,8% 61,9 0,8% 68,1 0,8% 72,5 0,8% 4,4 106,4%

Subprogram “Asistenţa medicală 

urgentă prespitalicească” 80.09 561,6 8,4% 613,8 8,2% 706,6 8,4% 805,2 9,0% 98,6 114,0%

Asistenţă medicală urgentă 

prespitalicească 00196 561,6 8,4% 613,8 8,2% 706,6 8,4% 805,2 9,0% 98,6 114,0%

Subprogram “Asistenţa medicală 

spitalicească” 80.10 3.368,4 50,2% 3.620,3 48,3% 4.191,8 50,0% 4.485,3 50,3% 293,5 107,0%

Asistenţă medicală spitalicească 00179 3.368,4 50,2% 3.620,3 48,3% 4.191,8 50,0% 4.485,3 50,3% 293,5 107,0%

Subprogram “Servicii medicale de 

înaltă performanţă” 80.11 209,3 3,1% 213,5 2,9% 224,3 2,7% 227,6 2,6% 3,3 101,5%

Servicii medicale de înaltă 

performanţă 00197 209,3 3,1% 213,5 2,9% 224,3 2,7% 227,6 2,6% 3,3 101,5%

Subprogram “Management al fondului 

de rezervă al asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală” 80.17 0,0 0,0% 0,0 0,0% 10,0 0,1% 10,0 0,1% 0,0 100,0%

Servicii  medicale acordate prin 

sistemul de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală 00176 0,0 0,0% 0,0 0,0% 10,0 0,1% 10,0 0,1% 0,0 100,0%

Subprogram “Programe naţionale şi 

speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii”
80.18 11,7 0,2% 22,0 0,3% 40,0 0,5% 40,0 0,5% 0,0 100,0%

Programe de sănătate cu destinaţie 

specială 00180 11,7 0,2% 22,0 0,3% 40,0 0,5% 40,0 0,5% 0,0 100,0%

Subprogram “Dezvoltarea şi 

modernizarea instituţiilor în domeniul 

ocrotirii sănătăţii” 80.19 38,1 0,6% 55,3 0,7% 20,0 0,2% 20,0 0,2% 0,0 100,0%

Consolidarea bazei tehnico-materiale 
00069 38,1 0,6% 55,3 0,7% 20,0 0,2% 20,0 0,2% 0,0 100,0%

Executat Precizat

2020

Aprobat

Tabelul 2

Devieri 

precizat/aprobat

Structura FAOAM pe programe de cheltuieli (% în total, devieri +/-)

Denumire

2018 2019 2020

Executat
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