
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

 Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 

 pe anul 2020 nr. 174/2019 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală de 

stat pe anul 2020 nr. 174/2019. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecției sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

Ministrul justiției      Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii  

de asistență medicală pe anul 2020 nr.174/2019 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

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 8500791,4 mii de lei și la cheltuieli în sumă de 

8917389,9 mii de lei, cu un deficit în sumă de 416598,5 mii de lei.” 

 

2. Anexa nr.1 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.1 

  

Indicatorii generali și sursele de finanțare a fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală 
  

 
Denumirea Codul Suma,  

mii lei 

I. Venituri, total 1 8500791,4 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 
 

3533691,4 

II. Cheltuieli, total 2+3 8917389,9 

III. Sold bugetar 1-(2+3) -416598,5 

IV. Surse de finanțare, total 4+5+9 416598,5 

Sold de mijloace bănești la începutul perioadei 910 549696,5 

Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei 930 133098,0 
 

 

3. Anexa nr.1.1 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.1.1 

 

Componența veniturilor fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală 
  

Denumirea Codul Suma,  

mii lei 

Venituri, total 1 8500791,4 

Contribuții și prime de asigurare obligatorie 12 4898585,2 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală 122 4898585,2 
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Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de 

contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, achitate de 

fiecare categorie de plătitori 

1221 4763462,2 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, 

achitate de persoane fizice cu reședința sau domiciliul în Republica 

Moldova 

1222 135123,0 

Alte venituri 14 68514,8 

Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 3533691,4 

Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central 192 3533691,4 

Transferuri între bugetul de stat și fondurile asigurării obligatorii de 

asistență medicală 

1922 3533691,4 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de 

stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 

19221 153219,3 

Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de 

stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 

19223 3380472,1 

 

 

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

Oficial al Republicii Moldova. 
 

 

 

Președintele Parlamentului 
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