
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din  3 decembrie 2021 

Chișinău 
 

 

 

Privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul legii 

fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra amendamentelor la 

proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 

2022. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul sănătății     Ala Nemerenco  

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr.           /2021 

 

AVIZ 

asupra amendamentelor la proiectul legii fondurilor  

asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022  

 

Guvernul a examinat amendamentele (CPS-04 nr. 51 din 1 decembrie 

2021) la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 

2022 şi comunică următoarele. 

Autorul amendamentelor propune majorarea cheltuielilor pentru 

subprogramul „Servicii destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor 

medicale” cu 80 000,0 mii lei (V.O. nr. 130 din 30 noiembrie 2021) și, respectiv, 

pentru subprogramul „Asistența medicală urgentă prespitalicească” cu 72 317,4 mii 

lei (V.O. nr. 132 din 30 noiembrie 2021).  

Astfel, luând în considerare că propunerile de modificare a legii menționate 

implică creșterea cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, 

fără identificarea surselor de acoperire, este necesar de a ține cont de dispozițiile 

art. 131 alin. (6) din Constituția Republicii Moldova, potrivit cărora nicio cheltuială 

bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.  

Totodată, conform priorităților stabilite pentru anul 2022 în proiectul legii 

fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, sunt prevăzute cheltuieli 

pentru subprogramul „Servicii destinate compensării medicamentelor și 

dispozitivelor medicale” în sumă de 763 887,4 mii lei, inclusiv: 

- 671 747,5 mii lei – în scopul asigurării compensării medicamentelor;  

- 38 184,8 mii lei – în scopul asigurării beneficiarilor cu analogi de insulină; 

- 53 955,1 mii lei – pentru asigurarea compensării dispozitivelor medicale 

(pentru determinarea glicemiei, pungi colectoare pentru stome, urostome și 

exoproteze mamare). 

În același context menționăm că suma planificată pentru subprogramul 

„Asistența medicală urgentă prespitalicească” este în creștere cu 38 352,1 mii lei 

faţă de suma aprobată pe anul 2021, din care:  

- 17 660,1 mii lei – pentru majorarea salariilor personalului administrativ-

gospodăresc din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală, începând cu 1 noiembrie 2021; 

- 20 692,0 mii lei – pentru indexarea cheltuielilor strict necesare activității 

instituțiilor medico-sanitare altele decât cheltuielile de personal (cheltuieli pentru 

energie electrică, combustibil, energie termică, medicamente etc.) la indicele 

prețului de consum de 106,9%, prognozat pentru anul 2022. 

Având în vedere cele expuse, Guvernul nu susține amendamentele în cauză. 


