
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la aprobarea nomenclatoarelor prețurilor și tarifelor aplicate de către 

Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și 

Reabilitare” și modificarea unor acte normative    

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

 

În temeiul art. 32 alin. (4) din Legea nr. 98/2012 privind administrația 

publică de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–

164, art. 537), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Nomenclatorul prețurilor la unele mijloace ajutătoare tehnice 

confecționate de către Instituția publică „Centrul Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, conform anexei nr. 1; 

 

2) Nomenclatorul prețurilor pentru încălțămintea ortopedică (una semi 

pereche) confecționată de către Instituția publică „Centrul Republican 

Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, conform anexei nr. 2; 

 

3) Nomenclatorul tarifelor la serviciile de reabilitare profesională prestate 

de către Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, 

Ortopedie și Reabilitare”, conform anexei nr. 3; 

 

4) Modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, conform 

anexei nr. 4. 

 

2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri este asigurată de 

către Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și 

Reabilitare”. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
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Prim-ministru  ION CHICU 

   

Contrasemnează:   

   

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor 

  

Serghei PUȘCUȚA 

   

Ministrul sănătății, 

muncii și protecției sociale 

  

Viorica DUMBRĂVEANU 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr. _____/2020 

  

NOMENCLATORUL  

prețurilor la unele mijloace ajutătoare tehnice confecționate de către  

Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare,  

Ortopedie și Reabilitare”. 
Nr. Denumirea conform 

Nomenclatorului mijloacelor 

ajutătoare tehnice  

 

Cod Cifru utilizat de către 

Instituția publică 

„Centrul Republican 

Experimental 

Protezare, Ortopedie 

și Reabilitare” 

Prețul unui 

articol 

(lei) 

1 2 3 4 5 

 I. PROTEZE 

 06 08 Sisteme protetice pentru membrul superior 

1. Proteze de membre superioare : 110     

  cu manșon din piele 111 
PRO-03;  PR2-12;  

PR4-16;  PR8-02 
2546,41 

  
cu manșon din rășină acrilă Orto-

Acril 
112 

PR2-17;  PR2-18;  

PR4-22;  PR4-23;   

PR8-02 

5293,53 

  cu manșon din poliamid 113 

PR2-17;  PR2-18;  

PR4-22;  PR4-23;  

PR4-34;  PR8-02 

5147,28 

  
cu manșon din polietilenă de  tip 

PVD 
115 

PR2-17;  PR2-18;  

PR4-22;  PR4-23; 

PR8-02 

3388,70 

 06 24 Sisteme protetice pentru membrul inferior 

2. 
Proteze de labă de picior și 

proteze transtibiale : 
120 

  
  

  cu manșon din piele 121 

PNO-02;  PN3-01;  

PN3-12;  PN3-

12PA;   PN3-14;  

PN3-27; PN3-34; 

PN3-37 

10092,93 

  
cu manșon din rășină acrilă Orto-

Acril 
122 

PN3-27;  PN3-37;   

PN3-42 
7269,91 

  cu manșon din poliamid 123 
 PN3-42 

 

2368,69 

  Proteze de tip modular:     

  
cu manșon din rășină acrilă Orto-

Acril 
122E PN3-1Ă;  PN3-2Ă 

14957,59 

 

  
cu manșon din rășină acrilă Orto-

Acril (liner) 
122E PN3-1Ă 24517,25 

3. Proteze transfemurale (coapsă): 130    

  cu manșon din piele 131 

PN6-36;  PN6-

36PA;  PN6-

50;PN6-35 

9217,78 
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1 2 3 4 5 

  
cu manșon din răşina acrilă Orto-

Acril 
132 

PN6-12;  PN6-35;  

PN6-50; PN8-12; 

PN9-01; PN9-02 

12613,35 

  cu manșon din poliamid 133 PN6-35;  PN6-50 10082,43 

 Proteze de tip modular      

 
cu manșon din răşina acrilă Orto-

Acril 
132E PN6-1Ă;  PN8-1Ă 23694,73 

 
cu manșon din răşina acrilă Orto-

Acril (liner) 
132E PN6-1Ă 45211,12 

06 03 Sisteme ortetice pentru coloana vertebrală 

 II. ORTEZE     

 Orteze de membre superioare : 140    

 cu manșon din orfit 144 

TRO-02;  TR2-02;  

TR4-02;  TR6-02; 

TR8-02 

1576,55 

 
cu manșon din polietelenă de  tip 

PVD 
145 

TRO-02;  TR2-02;  

TR4-02;  TR6-02; 

TR8-02 

1636,65 

 cu manșon din textil 146 TR4-02 671,99 

 Orteze de membre inferioare  150    

 cu manșon din piele 151 

TNO-01;  TN2-04; 

TN4-02; TN6-02; 

TN8-02; AN4-01; 

AN8-01; AN8-04; 

AN8-07 

10885,60 

 
cu manșon din răşina acrilă Orto-

Acril 
152 TNO-02 

1531,88 

 

 cu manșon din orfit 154 

TN0-02; TN4-02; 

TN6-02; TN8-02; 

ANO-01; AN6-02; 

AN8-01 

2849,67 

 
cu manșon din polietelenâ de  tip 

PVD 
155 

TN0-02; TN4-02; 

TN6-02; TN8-02; 

ANO-01; AN6-02; 

AN8-01 

2043,23 

 cu manșon din textil 156 TN4-02 713,27 

3. Corsete,    reclinatoare: 160    

  corsete:      

 cu manșon din piele 161 
CRO-01;  CRO-34 

 

733,57 

  cu manșon din orfit 164 
CRO-01; CRO-21; 

CRO-27; CRO-35 
3376,54 

  
cu manșon din polietelenă de  tip 

PVD 
165 

CRO-01; CRO-21; 

CRO-27; CRO-35 
1865,40 

  cu manșon din textil 166 CRO-14 1564,53 

  cu manșon din textil (cu elastic) 166E CRO-14 739,67 

  cu manșon din poliuretan 

 

 

167 

 

CRO-35 

 

671,05 

 



6 

 

1 2 3 4 5 

  reclinatoare:      

  din elastic 168E CR1-03E 503,84 

 
04 MIJLOACE AJUTĂTOARE PENTRU TRATAMENT MEDICAL 

PERSONAL 

  
III.  BRÎURI, CENTURI și 

BANDAJE 20   
  

  bandaje inghinale 21 BN1-01;  BN1-02 1128,28 

  
bandaje scrotale 

22 
BN1-05;  BN1-06;  

BN1-08 
832,45 

  
bandaje inghinale și scrotale 

unilaretale 
23 BN1-09;  BN1-11 692,23 

  
bandaje inghinale și scrotale 

bilaterale 
24 

BN1-10;  BN1-12;  

BN1-14 
848,05 

  bandaje 25 

BN2-01; BN3-01; 

BN3-02; BN3-03; 

BN3-04; BN3-05; 

BN3-07; BN3-10 

886,44 

 
bandaje compresive pentru 

mijloace ajutătoare 
26 BN3-06 823,73 

 bandaje-corset 27 BN3-09 1275,94 

 suspensor 28 PI-01;  PI-02 268,92 

 cureluşă  "Pavlic" 29 PI-01-01 928,33 

 IV.  REPARAȚII 30    

 Reparaţia protezelor 30   1920,10 

 
Reparaţia protezelor de tip modular 

3

30E  
4516,61 

 
V. Branțuri ortopedice 

confecționate în masă: 
5

52   
 

 *longitudinale-transversale       

 

branţuri ortopedice pentru bărbați, 

femei longitudinal – transversale                                          

( perechi ) 

5

2M 

OS-3J, OS-15J, OS-

18J,   OS-16M, OS-

19M, OS-14D, OS-

17D 

188,22 

 *longitudinale       

 

branţuri ortopedice pentru bărbați, 

femei, adolescenți și elevi  

longitudinale                                           

( perechi ) 

5

2  LM 

OS-3J, OS-15J, OS-

18J,     OS-16M, OS-

19M, OS-14D, OS-

17D 

136,10 

 

branţuri ortopedice pentru 

preșcolari  longitudinale                                              

( perechi ) 

5

2 LP 
OS-14D; OS-17D 123,23 

 

branţuri ortopedice pentru copii de 

creșa longitudinale                                           

( perechi ) 

5

2 LC 
OS-14D; OS-17D 80,71 

 

1. Denumirea grupei mijloacelor ajutătoare tehnice se stabilește potrivit 

Nomenclatorului mijloacelor ajutătoare tehnice anexat la Regulamentul cu 
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privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare 

tehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2011. 

2. Prețurile la mijloacele ajutătoare tehnice confecționate de către Instituția 

publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” 

sunt elaborate în baza Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

242/2020. 

3. Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie 

și Reabilitare” este în drept să înainteze propuneri ce vizează aprobarea prețurilor 

la mijloacele ajutătoare tehnice confecționate, care nu sunt incluse în prezenta 

anexă. Până la aprobarea prețurilor pentru mijloacele ajutătoare tehnice noi, se 

vor aplica prețurile elaborate de către instituție. 

4. Prețurile pentru mijloacele ajutătoare tehnice experimentale, 

confecționate într-un singur exemplar, cu scop de experiment, cercetare sau 

comandă individuală nespecifică, se vor stabili în baza calculațiilor de plan 

elaborate de către Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, 

Ortopedie și Reabilitare” în temeiul Metodologiei aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 242/2020.    
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. _____/2020 

  

NOMENCLATORUL  

prețurilor pentru încălțămintea ortopedică (una semi pereche) confecționată de 

către Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare,  

Ortopedie și Reabilitare” 

 
Nr. Denumirea conform 

Nomenclatorului 

mijloacelor ajutătoare 

tehnice  

 

Cifru utilizat 

de către 

Instituția 

publică 

„Centrul 

Republican 

Experimental 

Protezare, 

Ortopedie și 

Reabilitare” 

Coduri 

40 M 

pentru 

maturi 

40 Ad 

pentru 

adolescenți 

40 Șc 

pentru 

școlari 

40 Pș 

pentru 

preșcolari 

40 Cc 

pentru 

copii creșă  

Prețul  

(lei) 

Prețul  

(lei)  

Prețul  

(lei)  

Prețul  

(lei)  

Prețul  

(lei)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

0633 INCĂLŢĂMINTEA ORTOPEDICĂ 

 1. 
Cizme ortopedice la 

comanda             

a. 
Cizme cu carîmbi 

medii (pentru femei, 

fetițe) 

Î2-S1 1033,21         
Î2-S3 1433,16         
Î2-S3a 976,58         
Î2-S6 1643,27         
Î2-S13 1580,13         

Î2-S18 1084,01         

Î2-S19 1958,95 1557,01       

b. 

Cizme cu carîmbi 

scurți (pentru femei, 

bărbați, fetițe și 

băieți) 

Î2-PS1 1254,97 1175,04       

Î2-PS3 1195,76         

Î2-PS3a 1329,76         

Î2-PS6 1281,11         

Î2-PS7 1638,22         

Î2-PS13 1484,94         

Î2-PS14 1123,15         

Î2-PS18 2311,59   983,59     

Î2-PS19 1179,81         

2. 
Gete ortopedice la 

comanda 

Î2-P1 1152,45 1272,47 1176,23 1065,67 1664,38 

Î2-P3 1168,62 1057,56     1399,84 

Î2-P3a 1401,50   1452,76     

Î2-P4 1725,15 571,12 1015,99 926,17 958,34 

Î2-P5 986,98         

Î2-P6 1259,42 1565,99 1593,63 1487,97 1626,73 

Î2-P7 1439,61 1749,89 1730,71 1766,12 1719,33 

Î2-P8 1775,92 1615,57 1869,15 1769,68 1403,43 

Î2-P9 1777,45         

Î2-P10 2044,20         

Î2-P11 1744,00         

Î2-P12 1706,41 1831,51 1503,53 1984,30 906,13 

Î2-P13 1440,74 1342,32 1114,27 1651,52 1338,15 

Î2-P14 2294,24 1625,43 2620,26   1305,72 

Î2-P15 2302,55         
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  Î2-P16 1971,46      

  

Î2-P16 1971,46         

Î2-P17 1572,39 2674,12   1716,45   

Î2-P18 1266,82 1464,42 1516,88 1515,55 1342,28 

Î2-P19 1248,77 1366,16 1298,57 1364,25 1310,10 

Î2-P21 1935,73         

Î2-P22 1768,96         

Î2-P23 1963,72   2005,48   1718,85 

Î2-P24 2524,88         

3. 
Pantofi ortopedici la 

comandă             

  Î3-P1 1083,32 1016,15 991,33 1191,30 860,46 

  Î3-P3 1109,02 907,58   1229,07 472,72 

  Î3-P3a 1150,17 1035,68       

  Î3-P4 1235,08         

  Î3-P5 1013,76 943,67       

  Î3-P6 1243,42 1361,65 1561,28 2266,58 1044,07 

  Î3-P7 1415,14 1419,99       

  Î3-P8 1874,30         

  Î3-P13 1453,93 1217,13       

  Î3-P14 1401,18         

  Î3-P19 1306,10 1421,39 1765,27 1452,89   

4 
Pantofi şi sandale de 

vară  la comandă Î4-P1 1137,56         

  Î4-P3 974,97         

  Î4-P3a 1131,85         

  Î4-P4 2159,33         

  Î4-P5 1102,07         

  Î4-P6 1212,36         

  Î4-P7 1478,79         

  Î4-P13 1385,33         

  Î4-P14 1779,74         

  Î4-P19 1248,56         

5. 
Alte articole   

             

  

Branțuri ortopedice 

confecționate  contra 

plată la comanda 

individuală 

(perechi): 

             

 

(BO-33Fe), (BO-

34Ce) pentru femei, 

adolescenţi (fete) şi 

şcolari 

51M 
368,4 

         

 

 (BO-34Ce) pentru 

preşcolari 
51Pș 

      

307,45 

   

 

 ( BO-34Ce) pentru 

copii de creșă 
51Cc 

        297,3 

 

 (BO-35Mе) pentru  

bărbaţi şi adolescenţi 

(băieţi) 

 

51M 
388,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Scurtare ortopedică  

(inserții în pantofi)  53           

  

inserție în pantof OV-

1C anexate pînă la  

3,00 cm din Mediort-

611Э (pentru copii) 

    213,73 

      

  

inserție în pantof OV-1 

anexate pînă la 3,00 cm 

din Mediort-611Э  

(pentru mături) 

53 218,15   

      

  

inserție în pantof OV-1 

anexate de la 3,00 cm 

pînă la 6,00 cm din 

Mediort-611Э (pentru 

mături) 

53 292,84   

      

  

inserție în pantof OV-

1C anexate pînă la 3,00 

cm din plută (pentru 

copii) 

53   203,43 

      

  

inserție în pantof OV-1 

anexate pînă la 3,00 cm 

plută (pentru mături) 

53 207,85   
      

  

inserție în pantof OV-1 

anexate de la 3,00 cm 

pînă la 6,00 cm din 

plută (pentru mături) 

53 283,33   

      

 

1. Una semi pereche de încălțăminte ortopedică  reprezintă ½  din perechea 

de încălțăminte ortopedică, sau 1 cizmă, 1 gheată, 1 pantof, 1 sandală, etc., 

reieșind din faptul că preponderent, încălţămintea ortopedică complicată se 

confecționează pentru beneficiarii la care se atestă diferite mărimi ale piciorului,  

sau cu deformații severe a labei piciorului.  

2. Denumirea grupei încălțămintei ortopedice se stabilește potrivit 

Nomenclatorului mijloacelor ajutătoare tehnice anexat la Regulamentul cu 

privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare 

tehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2011. 

3. Prețurile la încălțămintea ortopedică confecționată de către Instituția 

publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” 

sunt elaborate în baza Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

242/2020. 

4. Branțurile ortopedice (BO) se confecționează la comanda individuală  

(perechi) contra plată. Preţul de plan se calculează la începutul anului, în 

dependenţă de costul materiei prime din care se confecționează articolul, în baza 

Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 242/2020. 

5. Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie 

și Reabilitare” este în drept să înainteze propuneri ce vizează aprobarea prețurilor 

la modelele noi de încălțăminte ortopedică, care nu sunt incluse în prezenta 

anexă. Până la aprobarea prețurilor pentru modelele noi confecționate, se vor 

aplica prețurile elaborate de către instituție. 
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6. Prețurile pentru încălțămintea ortopedică experimentală, confecționată 

într-un singur exemplar, cu scop de experiment, cercetare sau comandă 

individuală nespecifică, se vor stabili în baza calculațiilor de plan elaborate de 

către Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și 

Reabilitare” în temeiul Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

242/2020.               
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Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului nr. _____/2020 

  

NOMENCLATORUL  

tarifelor la serviciile de reabilitare profesională prestate de către Instituția publică 

„Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” 

 

    

Nr. 

d/o 
Denumirea servicii 

Unitate                                

de măsură 

Suma                                             

pentru un 

beneficiar/zi                                         

(lei) 

  

Tariful total calculat al serviciilor                                             

de reabilitare profesională în cadrul 

CREPOR, lei 

  535,75 

  inclusiv:     

1. 
Costul  serviciilor de reabilitare medicală de  

staționar (1 zi/pat) 
lei/zi 337,08 

2. 
Costul  mediu al serviciilor de reabilitare 

medicală de ambulatoriu 
lei/zi 119,00 

3. 
Costul  mediu  al  serviciilor de reabilitare 

profesională  
lei/zi 79,67 

 

Tarifele la serviciile de reabilitare profesională prestate de către Instituția 

publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” 

sunt elaborate în baza Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

272/2017 și se actualizează ca urmare a schimbării prețurilor, a salariilor, a 

creșterii anuale a indicelui prețurilor de consum în raport cu anul precedent.  
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Anexa nr. 4 

la Hotărârea Guvernului nr. _____/2020 

 

MODIFICĂRILE 

ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului 

 

1. Regulamentul cu privire la modul  de asigurare a unor categorii de 

cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

567/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 128-130, art. 642), 

cu modificările ulterioare, se  modifică după cum urmează: 

 

1) se completează cu punctul 651 care va avea următorul cuprins: 

 

„651. Actualizarea prețurilor se realizează ca urmare a schimbării prețurilor, 

a salariilor, a creșterii anuale a indicelui prețurilor de consum în raport cu anul 

precedent.”; 

 

2) La Anexa „Nomenclatorul mijloacelor ajutătoare tehnice”, referința la 

standardul ISO 9999:2005 din denumire se exclude. 

 

3) „Nomenclatorul mijloacelor ajutătoare tehnice” se completează cu anexa 

„Nomenclatorul codificării (cifrurilor) mijloacelor ajutătoare tehnice 

confecționate de către Instituția publică „Centrul Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie și Reabilitare” cu următorul cuprins: 

 

NOMENCLATORUL 

codificării (cifrurilor) mijloacelor ajutătoare tehnice, confecționate de către 

Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare,  

Ortopedie și Reabilitare” 

Nr. 
Denumirea conform Nomenclatorului 

mijloacelor ajutătoare tehnice   
COD 

Cifru utilizat de către Instituția 

publică „Centrul Republican 

Experimental Protezare, Ortopedie 

și Reabilitare” 

1 2 3 4 

 
I. PROTEZE 

 

 06 08 Sisteme protetice pentru membrul superior 

1. Proteze de membre superioare : 110   

  cu manșon din piele 111 PRO-03;  PR2-12;  PR4-16;  PR8-02 

  cu manșon din răşina acrilă Orto-Acril 112 
PR2-17;  PR2-18;  PR4-22;  PR4-23;   

PR8-02  

  cu manșon din poliamid 113 
PR2-17;  PR2-18;  PR4-22;  PR4-23;  

PR4-34;  PR8-02  

 06 24 Sisteme protetice pentru membrul inferior 
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2. Proteze de labă de picior și proteze 

transtibiale : 
120 

  

  cu manșon din piele 121 

PNO-02;  PN3-01;  PN3-12;  PN3-

12PA;   PN3-14;  PN3-27; PN3-34; 

PN3-37 

  cu manșon din răşina acrilă Orto-Acril 122 PN3-27;  PN3-37;   PN3-42 

  cu manșon din poliamid  123  PN3-42 

  Proteze de tip modular:     

  cu manșon din răşina acrilă Orto-Acril 122E PN3-1Ă;  PN3-2Ă 

  cu manșon din răşina acrilă Orto-Acril (liner) 122E PN3-1Ă 

3. Proteze transfemurale (coapsă): 130   

  cu manșon din piele 131 
PN6-36;  PN6-36PA;  PN6-50;PN6-

35 

  cu manșon din răşina acrilă Orto-Acril 132 PN6-12;  PN6-35;  PN6-50; PN8-12; 

PN9-01; PN9-02 

 cu manşon din poliamidă 133 PN6-35;PN6-50 

  Proteze de tip modular     

  cu manșon din răşina acrilă Orto-Acril 132E PN6-1Ă;  PN8-1Ă 

  cu manșon din răşina acrilă Orto-Acril (liner) 132E PN6-1Ă 

  cu manșon din poliamid 133E PN6-1Ă;  PN8-1Ă 

 06 03 Sisteme ortetice pentru coloana vertebrală 

  II. ORTEZE   

1. Orteze de membre superioare : 140   

  cu manșon din orfit 144 
TRO-02;  TR2-02;  TR4-02;  TR6-

02; TR8-02 

 cu manșon din polietelenă de  tip PVD 145 
TRO-02;  TR2-02;  TR4-02;  TR6-

02; TR8-02 

  cu manșon din textil 146 TR4-02 

2. Orteze de membre inferioare  150 
 

  cu manșon din piele 151 

TNO-01;  TN2-04; TN4-02; TN6-02; 

TN8-02; AN4-01; AN8-01; AN8-04; 

AN8-07 

  cu manșon din răşina acrilă Orto-Acril 152 TNO-02 

  cu manșon din orfit 154 TN0-02; TN4-02; TN6-02; TN8-02; 

ANO-01; AN6-02; AN8-01 

  cu manșon din polietelen tip PVD 155 TN0-02; TN4-02; TN6-02; TN8-02; 

ANO-01; AN6-02; AN8-01 

  cu manșon din textil 156 TN4-02 

3. Corsete, reclinatoare: 160   

  Corsete:     

  cu manșon din piele 161 CRO-01;  CRO-34 

  cu manșon din orfit 164 CRO-01; CRO-21; CRO-27; CRO-35  
 cu manșon din polietelenă  de tip PVD 165 CRO-01; CRO-21; CRO-27; CRO-35 

  cu manșon din textil 166 CRO-14 

  cu manșon din textil (cu elastic) 166E CRO-14 
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cu manșon din poliuretană 167 CRO-35 

  Reclinatoare:     

  din elastic 168E CR1-03E 

04 MIJLOACE AJUTĂTOARE PENTRU TRATAMENT MEDICAL PERSONAL 

  III.  BRÎURI, CENTURI și BANDAJE 
20   

  bandaje inghinale 21 BN1-01;  BN1-02 

  bandaje scrotale 22 BN1-05;  BN1-06;  BN1-08 

  bandaje inghinale și scrotale unilaretale 23 BN1-09;  BN1-11 

  bandaje inghinale și scrotale bilaterale 24 BN1-10;  BN1-12;  BN1-14 

  bandaje 25 BN2-01; BN3-01; BN3-02; BN3-03; 

BN3-04; BN3-05; BN3-07; BN3-10 

  bandaje compresive  pentru mijloace 

ajutătoare 
26 BN3-06 

  bandaje-corset 27 BN3-09 

  suspensor 28 PI-01;  PI-02 

  cureluşă  "Pavlic" 29 PI-01-01 

  IV.  REPARAȚII 30   

  Reparaţia protezelor 30   

  Reparaţia protezelor de tip modular 30E   
 V. 06 33 ÎNCĂLȚĂMINTE ORTOPEDICĂ 

 Încălțăminte ortopedică (la comanda) 40  

  
pentru mături(femei și bărbați) 40M 

Conform cifrurilor din nomenclatorul 

intern 

  
pentru adolescenți 40A 

Conform cifrurilor din nomenclatorul 

intern 

  
pentru școlari 40Ș 

Conform cifrurilor din nomenclatorul 

intern 

  
pentru preșcolari 40P 

Conform cifrurilor din nomenclatorul 

intern 

 

pentru copii de creşă 40P 

Conform cifrurilor din nomenclatorul 

intern 

 

  VI. ALTE ARTICOLE 50   

1  Branțuri ortopedice confecționate la 

comanda individuală contra plată  
51 

  

  
pentru femei, bărbați, adolescenți ( fete ) și 

școlari ; pentru bărbaţi, adolescenţi (  băieţi)  
51M BO-33Fe; BO-35Me; BO-34Ce 

  pentru preșcolari 51Pș BO-34Ce 

  
 

pentru copii de creșă 51Cc BO-34Ce 

2 Branțuri ortopedice confecționate în masă 

contra plată:  52   

  *longitudinale-transversale    

  

 

branţuri ortopedice pentru bărbați, femei  

( perechi ) 

  

52M 
OS-3J, OS-15J, OS-18J,   OS-16M, 

OS-19M 
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  *longitudinale     

  

branţuri ortopedice pentru bărbați, 

femei,adolescenți și școlari                                           

( perechi ) 

52LM 
OS-3J, OS-15J, OS-18J,     OS-16M, 

OS-19M, OS-14D, OS-17D 

  
branţuri ortopedice pentru preșcolari   

   ( perechi ) 
52LP OS-14D; OS-17D 

  
branţuri ortopedice pentru copii de creșă 

     ( perechi ) 
52LC OS-14D; OS-17D 

3 Inserții în pantofi 53 OV-1;  OV-1C 

 

 2. Pe parcursul întregului text al Hotărârii Guvernului nr. 272/2017 „Cu 

privire la prestarea serviciilor de reabilitare profesională în cadrul Centrului 

Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2017, Nr. 144-148, art. 348), cu modificările ulterioare, 

sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei” se substituie prin 

sintagma „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



' NotI informativl
la proiectul Hotdrdrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea nomenclatoarelor prefurilor qi
tarifelor aplicate de cdtre Institufia publicd ,,Centrul Republican Experimental Prote zare,

Ortopedie qi Reabilitare" ;i modificarea unor acte normative"
(n umdr unic 7 4 3 /tuISMPS/2 02 0)

1. Denumirea autorului qi, dupi czz, a participan{iloi
ProiectulHotdr6riiGuvernului,,Cuprivireluap'obai.

tarifelor aplicate de cdtre Institulia publica ,,Centrul Republican Experirnental Protezare,
Ortopedie qi Reabilitare" qi modificarea unor acte normative" a fost elaborat de cdtre
Institulia Public[ Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopediei qi Reabilitare qi se
remite Ministerului Sandtatii, Muncii gi Protecliei Sociale spre examinare, coordonare qi
promovare.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi nnutitelil" rr..nA.it.
Asigurarea populafiei Republicii Moldova cu mijloace ajutdtoare tehniCe se efe ctieaz1t

in baza Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetdfeni cu
mijloace ajutitoare tehnice, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 567l2otl (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova,2Ol l, nr. 128-130, art. 642),prevederile cdruia se realizeazdin
lirnita surselor bugetare (subsidii), alocate anual Ministerului Sdndta{ii, Muncii qi Protecfiei
Sociale pentru realizarea rnijloacelor ajutdtoare tehnice confectionate de citre Institulia
publica,,Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie qi Reabilitare" (CREPOR).

Potrivit HotirArii Guvernului 2212019 pentru aprobarea Statutului Instituliei publice
,,Centrul Republican Experirnental Protezare, Ortopedie qi Reabilitare", CREpOR este
persoand juridici cu autonomie financiard, care acord[ servicii d,e rea.bilitare ntedicald
veteranilor de rdzboi qi persoanelor cu dizabilitdli, sau diverse maladii gi afec{iuni ale
aparatului locomotor, de asemenea, confeclioneazd ;i asigurd cu mijloace ajtrtdtoare tehnice
categoriile mentionate, inclusiv acordb Ei servicii de reabili.tare profesionald pentru unele
categorii de cetdleni.

in anul 2o2o,prin HotdrdreaGuvernului nr. 242 din 10 aprilie 2020, a fost aprobatd
,,Metodologia de calculare a prelurilor la mijloacele ajutdtoare tehnice confeclionate de cdtre
Institutria publicd ,,Centrul Republican Experirnental Protezare, Ortopedie qi Reabilitare,',
potrivit cdteia se ,,Prelurile la mijl.oacele ajutdtoare tehnice confecliona.te de cdtre Centru se
elaboreazd de cdtre Centru tn baza Metodologiei de calculare a prelurilor la mijloacele
aiutdtoare tehnice confeclionate de cdtre Institulia pubticd,,Centrul Republican
Experimental Protezare, Ortopedie Si Reabilitare" ;i se aprobd de cdtre GLwern ".

Confeclionqrea ;i asigurarea cu mijloace ajutdtoare tehnice, se efectueazd. de citre
CREPOR conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de asigur are a unor
categorii de cetbfeni cu mijloacele ajutdtoare tehnice, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr.
5671201 1, in baza I'{omenclatorului mijloacelor aiutdtoare tehnice, aprobat prin Anexd la
Re gul a men tul m.enl ionat.



Reabilitarea profesionald a persoanelor cu dizabilitdli locomotori ain ,Ard"t
Somerilor se efectueaza de cdtre CREPOR in baza Regulamentului privind prestarea
serviciilor de reabilitare profesionald in cadrul Centrului Republican Experimental Prolezare,
Orlopedie qi Reabilitare, conform anexei nr. 1 la Hotdr6rea Guvernului nr.27212017 .

Prelurile la mijloacele ajutdtoare tehnice confeclionate in cadrul CREPOR, pAnd in
prezent, au fost formate reieqind din specificul acestora, fiind executate la comanda
beneficiarului, care depinde de malformalia existentd a pacientului concret, de detaliile qi

sernifabricatele aplicate la confecfionarea acestora (protezelor, orliezelor, bandajelor etc.),
precurn gi de cheltuielile efective incluse in costul produc{iei finite in luna de gestiune, in
care s-a produs arlicolul.

De CREPOR a fost efectuatd analiza costului efectiv al producliei fabricate in dinarnica
anilor 2015-2019, qi prelul mediu anual al mijloacelor ajutdtoare tehnice calculat in baza
Metodologie de calculare a prelurilor, in care au fost incluse toate cheltuielile suportate de
CREPOR inclusiv cheltuielile adrninistrative atribuite la contul 713. (calculele se anexeazd)

Programul de cofficlionare a mijloacelor ajutdtoure tehnice pentru unul 2020, a fost
elaborat reieqind din volumul alocafiilor bugetare aprobat pentru confeclionarea produc(iei
pentru anul 2019, indexat la indicele prelului de consurr (IPC), de cantitatea mijloacelor
ajutdtoare tehnice confeclionate pe principalele grupe de articole , linAnd cont de coclurile
qi cifrurile acestora aplicate in cadrul entitdtii, de prelul mediu anual calculat in baza
prevederilor ,,Metodologiei de calculare a prelurilor la mijloacele ajutStoare tehnice
confeclionate de citre I.P ,,CREPOR, aprobatd prin Hotdrdrea Guvernului 24212020, cu
nivelul de rentabilitate in mdrirne de l5,lo , calculat reiegind din necesitalea men{inerii
volumului cantitativ al produc(iei fabri cate la nivelul anului 2019.

Noliunea de semi pereche de incdl\dminte ortopedicd reprezintd % pereche ( I cizmd,, l
getd, 1 pantof, I sandalS) ,reieqind din faptul cd preponderent, tncdltritmintea ortopedicd
complicatd se confec\ioneazd pentru pacienlii, la care se testd diferite rndripi al
piciorului, sau cu deforma{ii severe a labei piciorului.

Acordarea serviciilor de reabilitare profesionald se efectueaza potrivit Regularnentului
privind prestarea serviciilor de reabilitare profesionalb in cadrul Centrului Republican
Experirnental Protezare, Ortopedie gi Reabilitare, aprobat prin HG nr. 27212017, precurn qi

,,Metodologia de calculare a tarifelor la prestarea serviciilor de reabilitare profesionald in
cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie gi Reabilitare", aprobatd prin
acelaqi act normativ.

Proiectul Hotcirdrii Guvernului are ca scop cle aprobarea:
- Nomenclatorul prefurilor la unele mijloace ajutdtoare tehnice confectionate de citre

Institu{ia publicd ,,Centrul Republican Experirnental Protezare, Ortopedie qi Reabilitare",
conform anexei nr. 1;



-Nonrenc1atorulpreturilorpentruinc6l(6minteao'top.di"@
confeclionatd de cdtre Institulia publicd ,,Centrul Republican Experimental Protezare,
Ortopedie qi Reabilitare", conform anexei nr.2;

- Nomenclatorul tarifelor la serviciile de reabilitare profesionala prestate de c6tre
Institulia publicd ,,Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie qi Reabilitare,,,
conform anexei nr. 3;

- Modificdrile ce se opereazdinunele hotlr6ri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.

' Modificnrea unor hotdrdri ale Guvernului, dupd cum urmeazd:
1. Regulamentul cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetdfeni cu

mijloace ajutdtoare tehnice, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. i;lnOtt (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 128-!30, art.642), cu modificdrile ulterioare, se
modific6 dupd cum urmeaz6:

1) se completeazd cu punctul 651 careyaavea urmdtorul cuprins:
,,65'. Actualizarea prefurilor se realizeazd, ca urrnare a schimbdrii prefurilor, a salariilor,

a creqterii anuale a indicelui prelurilor de consum in raport cu anul precedent.";
2) La Anexa ,,Nomenclatorul mijloacelor ajutdtoare tehnice", ieferinla la standardul ISO

9999:2005 din denumire se exclude.
3) ,,Nomenclatorul mijloacelor ajutdtoare tehnice" se completeazd cu anexa

,,Nomenclatorul codificdrii (cifrurilor) mijloacelor ajutdtoare tehnice confeclionate de cdtre
Institulia publicd,,Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie qi Reabilitare,, cu
urmdtorul cuprins: (anexd)

2. Pe parcursul intregului text al Hot[rdrii Guvernului nr. 27212017 ,,Cu privire la
prestarea serviciilor de reabilitare profesionald in cadrul Centrului Republican Explrimental
Protezare, Ortopedie qi Reabilitare" (Monitorul Oficial al Republicii H4-oldova,201?, Nr. t44-
I48, art.348), cu modificdrile ulterioare, sintagma ,,Ministerul Muncii, Protecliei Sociale qi
Familiei" se substituie prin sintagma,,Ministerul Sdndtdtii, Muncii qi Protecliei Sociale,,.

Referitor la obiecfiile expuse de cdtre Ministerului Finanlelor in avizul nr. OT lZ-
03l22llll57 din 02.10.20, referitor la prevederile anexelor nr.l gi nr. 2 menliondm, c6 in
cadrul Secliilor de producere ale CREPOR, se confeclioneazd modele noi qi experimentale
de incdllSminte ortopedic6, corsete, bandaje, orteze, proteze, etc. Costul (preful) produsului
gata se estimeazd" dupd aprobarea modelelor noi qi experimentale qi laisar'ea' icestora tn
procesul de producfie.

Preful efectiv ale produsului fabricat se calculeazd,inbaza Metodologiei de calculare a
prelurilor la rnijloacele ajutdtoare tehnice confec{ionate de cdtre IP CREpbR, aprobatd prin
Hotdr6rea Guvernului nr. 26412020, findnd cont de cheltuielile efective din perioada de
gestiune, la momentul confecliondrii acestora tn baza comenzilor primite de la bineficiari..

Reiegind din faptul cd in anexele prezentate spre aprobare la prezen.tul proiect de
hotdrdre, nu pot fi propuse spre aprobare prelurile la produs-le noi ce vor fi confeclionate, se
vor utiliza prelurile stabilite de institulie co{orm Metodologiei aprobate, cu tnaintarea
ulterioard a acestora spre aprobare Guvernului.



Calcularea pre(urilor la mijloucele ajutdtoare tehnice confeclionute ffinite)
Prelurile la mijloacele ajut[toare tehnice propuse spre aprobare in prezentul proiect de

hotdrdre a Guvemului, au fost elaborate in baza analizei dinamicii cantitSlii gi prelurilor
efective a articolelor fabricate in perioada anilor 2015-2019 gi a prelurilor planificate pentru
anul2020, confeclionate in cadrul ,,Secliei incdltdminte ortopedica" gi ,,Secliei proteze gi alte
articole protetico-ortopedice".

Pre,tul planificat al mijloacelor ajutdtoare tehnice pentru anul 2020, a fost calculat in
conformitatea cu prevederile Metodologiei de calculare a prefurilor la mijloacele ajutdtoare
tehnice confecfionate de c[tre IP CREPOR, aprobatd prin HotdrArea Guvernului nr. 24212OZO,

lindnd cont de indicele prelului de consum prognozat de cdtre MER la momentul elaboririi
planului pentru anul2020, cu IPC de 105,7Yo.

Tabelele privind ,,Dinamica prelurilor la mijloacele ajutitoare tehnice fabricate qi
cantitatea acestora pe principalele grupe de articole, codurile gi cifrurile utilizate in cadrul
instituliei in perioada anilor 2015-2019, propunerile pentru anul 2020, precum gi Calculul
costului produciiei fabricate pentru anul2020, elaborateinbazaMetodologiei de calculare a
prelurilor la mijloacele ajutdtoare tehnice confeclionate de cdtre IP CREPOR, aprobat6 prin
HG nr. 24212020, se anexeazd. Totodatd, se anexeazd qi Planul acorddrii ajutorului protetico-
ortopedic qi serviciilor de reabilitare qi asistenlE medicald prestate veteranilor de r6zboi gi
persoanelor cu dizabilit1t\i locomotorii, aprobat pentru anul 2020, reieqind din subsidiile
prev6zute la Bugetul de stat pentru activitatea CREPOR pe anul 2020, cu specifi carea
principalelor grupe de articole fabricate, cantitatea gi prelul mediu planificat al articolelor
respective.

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea .t.r*nt.to. nri
Principalele prevederi ale proiectului Hot6r6rii Guvemului srlrn
- Nomenclatorul preturilor la unele rnijloace ajutdtoare tehnice confecfionate de c6tre

Institulia publicd ,,Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie qi Reabilitare,,,
conform anexei nr. 1;

- Notnenclatorul prefurilor pentru incdltdrnintea ortopedicd (una semi pereche)
confecfionatd de cdtre Institu{ia publica ,,Centrul Republican Experimental protezare,
Ortopedie qi Reabilitare", conform anexei nr.2;

- Nomenclatorul tarifelor la serviciile de reabilitare profesionalS prestate de cdtre
Institulia publicd ,,Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie qi Reabilitare,,,
conform anexei nr. 3;

- Modificdrile ce se opereazd,in unele hotdr6ri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.

5. Fundamentarea economico-financiari
Itnplernentareaprevederilorproiectuluid.hotann*iu."

suplimentare de la bugetul de stat.

Planul pentru anul de gestiune se va elabora in limita subsidiilor disponibile pentru
perioada de gestiune, fin6nd cont de cantitatea comenzilor primite de la beneficiarii ce stau



la eviden{a CREPOR.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare//

7. Avizarea gi consultarea publica a proiectului
Invederearespect5riiprevederi1orLegiinr,|O0l20.7.

Legii nr,23912008 privind transparenla in procesul decizional, Ministerul Sdndtalii, Muncii qi

Protectiei Sociale a publicat pe pagina web: particip.gov.md:

8. Constatirile expertizei anticorupfie

9. Constatlrile expertizei de compatibititate

10. Constatlrile expertizei juridice

11. Constatirile altor expertize

Ministru VioTica DUMBRAVEANU
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