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Privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului  

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

 

În temeiul Legii asistenței sociale nr. 547/2003 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările ulterioare, și al 

Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Regulamentul cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor 

de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații 

sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372/2010 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 72-74, art. 449), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează:  

1) punctul 5 va avea următorul cuprins: 

„5. Persoana care îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea biletului de 

tratament în temeiul mai multor acte normative sau care se raportează la două 

sau mai multe categorii de beneficiari are dreptul la un bilet, la alegere, în baza 

unui singur temei. În acest caz, solicitantul va prezenta un certificat de 

confirmare că în ultimii trei ani, iar în cazul persoanelor specificate în pct. 7
1
, 

care au pneumofibroze drept consecință a COVID-19, în primele 9 luni după 

boală, nu a beneficiat de bilet de tratament sanatorial prin intermediul altor 

structuri. Prevederile prezentului punct nu se aplică însoțitorilor.”; 

2) se completează cu punctul 8
1
 cu următorul cuprins: 

„8
1
. Beneficiarii indicaţi în pct. 7

1
, care au pneumofibroze drept consecință 

a COVID-19, în primele 9 luni după boală, conform trimiterii-extras (Formular 

nr. 027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr. 003/e-2012) 

sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr. 025/e), au dreptul la 

bilete în Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu 

dizabilități (adulte) „Speranţa”, or. Vadul lui Vodă, sau Centrul de reabilitare a 

invalizilor și pensionarilor „Victoria” al Republicii Moldova, or. Sergheevca, 
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Ucraina, peste rând, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în 

modul stabilit, distribuit de structura teritorială de asistență socială.”; 

3) la punctul 26 litera e), după cuvintele „în ultimii trei ani” se introduce 

textul „ , iar în cazul persoanelor specificate în pct. 7
1
, care au pneumofibroze 

drept consecință a COVID-19, în primele 9 luni după boală,”. 

 

2. Regulamentul cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări 

sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a 

asiguraților prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 290/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 62-63, 

art. 365), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 1) la punctul 44:  

- după cuvintele „asiguraților care au” se introduce textul „pneumofibroze 

drept consecință a COVID-19 în primele 9 luni după boală, au”; 

- se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:  

„Pentru asigurații care au pneumofibroze drept consecință a COVID-19, în 

primele 9 luni după boală, conform trimiterii-extras (Formular nr. 027/e) din Fişa 

medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fişa medicală a 

bolnavului de ambulator (Formular nr. 025/e), biletele se acordă peste rând, 

indiferent dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit.”; 

2) punctul 50 va avea următorul cuprins:  

„50. Asiguratul care îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea biletului în 

temeiul mai multor acte normative, la alegere, va beneficia de bilet în baza unui 

singur act. Dreptul la bilet se acordă nu mai des decât o dată la trei 

ani calendaristici, iar în cazul asiguraților care au pneumofibroze drept 

consecință a COVID-19 – o dată în primele 9 luni după boală. În asemenea 

situaţii, beneficiarul de bilet este obligat, la solicitarea persoanei împuternicite de 

către organizaţia sindicală sau de către administraţia unităţii economice, să 

prezinte certificate eliberate de către celelalte instituţii, care confirmă faptul că în 

ultimii trei ani, iar în cazul asiguraților care au pneumofibroze drept consecință a 

COVID-19, în primele 9 luni după boală, nu a beneficiat de bilet prin intermediul 

instituţiilor respective.” 

 

3. Regulamentul privind condițiile, modul de asigurare, evidență și 

distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 190/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr. 39-40, art. 252), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează:  

1) se completează cu punctul 3
4
 cu următorul cuprins:  

„3
4
. Persoanele indicate în pct. 5, care au pneumofibroze drept consecință 

a COVID-19, în primele 9 luni după boală, conform trimiterii-extras (Formular 

nr. 027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (formular nr. 003/e-2012) 

sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (formular nr. 025/e), beneficiază 
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peste rând de bilet de tratament sanatorial, indiferent dacă anterior au beneficiat 

de bilet în modul stabilit, distribuit de către Casa Națională de Asigurări 

Sociale/casa teritorială de asigurări sociale.”;           

2) punctul 6 va avea următorul cuprins:  

„6. Persoana care îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea biletului de 

tratament în temeiul mai multor acte normative sau care se raportează la două 

sau mai multe categorii de beneficiari are dreptul la un bilet, la alegere, în baza 

unui singur temei. În acest caz, solicitantul va prezenta un certificat de 

confirmare că în ultimii trei ani, iar în cazul persoanelor specificate în pct. 5, care 

au pneumofibroze drept consecință a COVID-19, în primele 9 luni după boală, 

nu a beneficiat de bilet de tratament sanatorial prin intermediul altor structuri. 

Prevederile prezentului punct nu se aplică însoțitorilor.”; 

3) la punctul 8, după textul „formular nr.  070/e” se introduce textul „ , 

după caz, formular nr. 027/e, formular nr. 003/e-2012 sau formular nr. 025/e”; 

4) la punctul 21, litera d) va avea următorul cuprins: 

„d) certificatul prin care se confirmă că solicitantul nu a beneficiat de bilet 

în ultimii trei ani, iar în cazul persoanelor specificate în pct. 5, care au 

pneumofibroze drept consecință a COVID-19, în primele 9 luni după boală, în 

temeiul altor acte normative;”. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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