
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 pentru 

aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală  

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

 

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, 

nr. 38-39, art. 280), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Programul unic al asigurării obligatorii de asistență 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) punctul 5 se completează cu litera v) cu următorul cuprins:  

„v) coduri pentru scopuri speciale (U07.1; U07.2)”; 

 

2) punctul 14 se completează cu subpunctul 31) cu următorul cuprins: 

„31) asistență medicală în cazul urgențelor de sănătate publică 

(supraveghere în condiții de autoizolare, tratament la domiciliu, prelevarea 

probelor biologice la domiciliu, solicitarea ambulanței pentru cazurile care 

întrunesc criteriile de spitalizare) în conformitate cu actele normative aprobate de 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”; 

 

3) la punctul 181: 

subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) servicii de chimioterapie (citostatice și alte medicamente 

antineoplazice)”;  

se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:  

„3) servicii de radioterapie”; 
 

3) punctul 29 se abrogă; 
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4) anexa nr.1 se completează cu litera A1 cu următorul cuprins: 

„A1. Urgențe de sănătate publică”; 

 

5) în anexa nr.4: 

a) la capitolul I, pozițiile 56, 172, 175, 188 și 300 vor avea următorul 

cuprins: 

 
„56. Dozarea fosfatazei acide 

 

1608”; 

 

„172. Electrocardiografia – examinare suplimentară cu derivații 

auxiliare (până la 6 derivații) 

985”; 

 

„175. Spirografia, investigație suplimentară cu test 

farmacologic sau funcțional (pentru fiecare înregistrare, 

fără prețul preparatului farmacologic) 

1004”; 

 

„188. Examen ecografic transvaginal în I trimestru de sarcină 

(până la 11 săptămâni) 

1028”; 

 

„300. Colposcopie cu prelevarea biopsiei 607.1”; 

 

se completează cu pozițiile 1171-1176 cu următorul cuprins: 

 

„1171. Determinarea NSE, Elisa 1831.2 

1172. Determinarea DHEA, prin metoda ELISA 1833.8 

1173. Determinarea T4 liber 1841.5 

1174. Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgM prin 

metoda Elisa 

1841.33.7 

1175. Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgG prin 

metoda Elisa 

1841.33.8 

1176. Determinarea calitativă a ARN virusului SARS-CoV-2 

prin metoda PCR în regim Real Time 

1862.12*”; 

 

pozițiile 190 și 209 se abrogă; 

 

b) la capitolul II, pozițiile 14, 24, 163, 409, 459, 460, 510, 528, 530, 726, 

727 și 734 vor avea următorul cuprins: 

 

„14. Dozarea glucozei în urină, metoda calitativă 1536”; 
 

„24. Identificarea sângelui în materiile fecale (sânge ocult) 1551”; 
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„163. Determinarea progesteronului, ELISA 1772”; 
 

„409. Reacția de fixare a complementului în Febra Q 2041”; 
 

„459. 

Investigația sângelui la markerii serologici ai infecției 

HIV/SIDA prin metoda imunoenzimatică ELISA, cu 

eliberarea certificatului formular HIV 08 „Certificat 

medical privind examinarea la markerii serologici ai 

virusului imunodeficienţei umane (HIV)” 

3850 

460. 

Eliberarea duplicatului certificatului formular HIV 08 

„Certificat medical privind examinarea la markerii 

serologici ai virusului imunodeficienţei umane (HIV)” 

3850.1”; 

 

„510. Reovazografia 999”; 
 

„528. 
Examen ecografic transabdominal în I trimestru de 

sarcină (până la 11 săptămâni) 
1027”; 

 

„530. 
Examen ecografic transvaginal în I trimestru de sarcină 

(până la 11 săptămâni) 
1028”; 

 

„726. Tomografia computerizată tomo cone-beam hemiarcadă 1255.41 

727. Examenul cone-beam al scheletului facial 2D 1255.42”; 
 

„734. Colposcopie cu prelevarea biopsiei 607.1”; 

 
se completează cu pozițiile 1801-1806 cu următorul cuprins: 

 

 

„1801. Determinarea NSE, Elisa 1831.2 

1802. Determinarea DHEA, prin metoda ELISA 1833.8 

1803. Determinarea T4 liber 1841.5 

1804. Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgM prin 

metoda Elisa 

 

1841.33.7 

1805. Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgG prin 

metoda Elisa 

 

1841.33.8 

1806. Determinarea calitativă a ARN virusului SARS-CoV-2 

prin metoda PCR în regim Real Time 

1862.12*”; 
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pozițiile 267, 363, 373, 411, 413, 418, 422-424, 433, 435, 436, 441, 443, 

490, 532, 533 și 570 se abrogă; 

 

c) se completează cu o notă cu următorul cuprins:  

„*Serviciile se efectuează la trimiterea medicului de familie și a medicilor 

specialiști de profil, în modul stabilit de actele normative, cu acoperirea 

cheltuielilor din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele ce nu au statut de persoană 

asigurată, conform contractului de prestare servicii medicale a Companiei 

Naționale de Asigurări în Medicină cu laboratoarele de referință.”; 
 

6) la anexa nr.5: 
 

a) poziția 67 va avea următorul cuprins: 

 

„

„67. 

Determinarea anticorpilor IgE specific la alergeni cu 

patogenitatea majoră prin metoda ELISA 

1841.8”; 

 

b) capitolul IV se completează cu secțiunea 7 cu următorul cuprins: 

 

 

c) pozițiile 232, 234, 235 şi 251 se abrogă; 

 

d) pozițiile 335 și 336 vor avea următorul cuprins:  

 

„335. 
Tomografia computerizată bilanț oncologic (cutie toracică, 

abdomen + bazinul mic), fără contrast 
1255.53 

336. 
Tomografia computerizată bilanț oncologic (cutie toracică 

fără contrast, abdomen + bazinul mic, cu contrast) 
1255.54”; 

 

e) la note: 

la punctele 2 și 3, după cuvintele „Serviciile se efectuează” se completează 

cu cuvântul „inclusiv”; 

la punctul 4, textul „(RMN, TC, tratament stomatologic etc.)” se exclude. 

„7. Investigații electrofiziologice 

2001. Electroneurografia (ENG) 1017.3* 

2002. Electromiografia (EMG) 1017.5* 

2003. Potențiale evocate somatosenzitive (PESS) 1017.6 

2004. Potențiale evocate auditive (PEA) 1017.7 

2005. Potențiale evocate motorii (PEM) 1017.8”;  
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