
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1020/2011 

cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru

serviciile medico-sanitare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 7-

12, art. 25), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Tarifele din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare 

reprezintă limita maximă pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată 

de către instituțiile medico-sanitare publice și pentru contractarea de către 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină, prin metoda per serviciu, a 

instituţiilor medico-sanitare publice, private şi parteneriatele publice-private.”; 

2) se completează cu punctele 41 și 42 cu următorul cuprins:

„41. Tarifele din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare 

pot fi negociate în procesul de contractare cu Compania Naţională de Asigurări 

în Medicină și cu alți prestatori. 

42. Tarifele din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare,

pot fi diminuate de instituțiile medico-sanitare publice în baza deciziei comisiei 

pentru evaluarea tarifelor, instituită în cadrul instituției, în cazul în care costurile 

efective pentru prestarea serviciilor medico-sanitare contra plată permit acest 

lucru.”; 

2) la capitolul B „SERVICII MEDICALE DE PROFIL GENERAL” din

anexa nr.3: 

a) poziţia 1862.12 va avea următorul cuprins:

„1862.12. 
Determinarea calitativă a ARN virusului SARS-CoV-2 prin 

metoda PCR în regim Real Time 
1 analiză 300”; 
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se completează cu poziția 1862.13 cu următorul cuprins: 

„1862.13 Detectarea calitativă a antigenilor specifici noului 

Coronavirus SARS-CoV-2* 

1 analiză 35 

Notă: *La poziţia 1862.13 în costul serviciului nu este inclus costul testului rapid de 
diagnostic. 

b) nota de la sfârșitul anexei nr.3 se exclude.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul sănătății Ala Nemerenco 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea  

Hotărârii Guvernului nr. 1020/2011 „Cu privire la tarifele pentru 

serviciile medico-sanitare”” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 1020/2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare””, a fost 

elaborat de Ministerul Sănătății.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul în cauză a fost elaborat în contextul solicitărilor parvenite din partea 

prestatorilor de servicii medicale publici privind necesitatea revizuirii tarifului 

pentru serviciul Determinarea calitativă a ARN virusului SARS-CoV-2 prin 

metoda PCR în regim Real Time din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile 

medico-sanitare din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1020/2011 ,,Cu 

privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Elaborarea proiectului respectiv de hotărâre de Guvern nu are drept scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prin acest proiect se propune diminuarea tarifului pentru serviciul Determinarea 

calitativă a ARN virusului SARS-CoV-2 prin metoda PCR în regim Real Time, 

determinată de diminuarea semnificativă a costului reactivelor și includerea unui 

serviciu nou Detectarea calitativă a antigenilor specifici noului Coronavirus 

SARS-CoV-2, în costul căruia nu este inclus costul testului rapid de diagnostic. 

Aceste tarife vor fi utilizate de laboratoarele din cadrul  prestatorilor de servicii 

medicale publici pentru diagnosticul infecției COVID-19. 

Tarifele serviciilor medico-sanitare au fost calculate de către prestatorii de 

servicii medicale publici în conformitate cu Metodologia stabilirii tarifelor 

pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.1020/2011 și în baza cheltuielilor suportate de prestatori în anul 2020/2021. 

Totodată, prin acest proiect se propune prevederea prin care instituțiile medico-

sanitare publice pot diminua tarifele pentru serviciile medicale contra plată, în 

baza deciziei comisiei pentru evaluarea tarifelor, instituită în cadrul instituției, în 

cazul în care costurile efective pentru prestarea serviciilor medico-sanitare 

contra plată sunt mai mici de cât cele aprobate. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea hotărârii de Guvern se va realiza în limita mijloacelor financiare 



prevăzute în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în cazul 

serviciilor medicale prestate de instituțiilor medico-sanitare publice contractate 

de CNAM, iar veniturile încasate în urma prestării serviciilor medicale contra 

plată, vor permite instituțiilor medico-sanitare publice sa-și ramburseze 

investițiile efectuate și cheltuielile curente suportate. 

6. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire 

la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1020/2011” a fost plasat 

pe particip.gov.md.: https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8198 

Proiectul este avizat de către Ministerul Finanțelor, Compania Națională de 

Asigurări în Medicină, Confederația Națională a Sindicatelor, Federația 

Sindicală „Sănătatea”, Ministerul Economiei. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

 

9. Constatările expertizei juridice 

Propunerile și observațiile, ce țin de tehnica legislativă, formulate de către 

Ministerul Justiției au fost luate în considerare, proiectul fiind revizuit prin 

prisma recomandărilor înaintate. 

 

 

 

 

Ministru                                                                    Ala NEMERENCO 

 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8198



