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AM  Agenţia Medicamentului
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IFSP  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 

IMS  instituţie medico-sanitară

MS  Ministerul Sănătăţii

OMS  Organizaţia Mondială a Sănătăţii

PAYG  principiul de fi nanţare „pay as you go”

PIB  Produsul Intern Brut

PPC  Paritatea Puterii de Cumpărare

SAI  Serviciul de audit intern (al CNAM)

SAS  sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

SCS  sistem centralizat de stat 

SNS  serviciului naţional de sănătate

USD  dolar SUA
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Republica Moldova se plasează nefavorabil la majoritatea indicatorilor ce măsoară starea de să-
nătate a populaţiei, ceea ce denotă atât existenţa unor defi cienţe în sistemul de ocrotire a sănătă-
ţii în Republica Moldova, cât şi necesităţile de fi nanţare relativ sporite ale acestui sistem. De altfel, 
și ponderea cheltuielilor pentru sănătate în PIB este cea mai mare în Moldova comparativ cu ţările 
din regiune, cheltuielile publice acoperind doar jumătate din totalul cheltuielilor. Cu siguranţă, 
ponderea atât de înaltă a cheltuielilor pentru sănătate în PIB, și mai ales a cheltuielilor private, 
poate refl ecta atât necesităţile foarte mari de fi nanţare, cât și inefi cienţa cheltuielilor publice. 

Ţara noastră se confruntă cu probleme serioase în funcţionarea sistemului de protecţie a sănătăţii. 
Aceasta are implicaţii negative pentru starea de sănătate a populaţiei, calitatea capitalului uman 
și încrederea cetăţenilor faţă de viitorul acestei ţări. În consecinţă, înclinaţiile pentru emigrare se 
intensifi că, iar corupţia în sistemul de sănătate devine tot mai rampantă. 

Introducerea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova în 2004 a permis 
revitalizarea sistemului de protecţie a sănătăţii, afectat advers în perioada de tranziţie a ţării către 
economia de piaţă. Totuşi, asigurările medicale constituie doar unul din elementele importante 
pentru funcţionarea efi cientă a unui sistem de protecţie a sănătăţii. În acest sens, efi cientizarea 
sistemului de asigurări este imposibilă fără reformarea sistemului de ocrotire a sănătăţii. Anali-
za cadrului instituţional în care activează Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) 
evidenţiază o complexitate structurală şi funcţională excesivă a sectorului de sănătate ce induce 
costuri masive de întreţinere a infrastructurii excedente; o delimitare funcţională insufi cientă a 
atribuţiilor de elaborare politici şi fi nanţare a sistemului de sănătate în relaţia CNAM - Ministerul 
Sănătăţii; pachet de servicii ajustat insufi cient necesităţilor reale ale populaţiei; calitate nesatis-
făcătoare a serviciilor medicale contractate; performanţe profesionale individuale ale lucrătorilor 
medicali inadecvat reglementate, politici imperfecte de acreditare din partea Consiliului Naţional 
de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, etc. Analizate per ansamblu, aceste aspecte infl uenţează 
considerabil rolul CNAM de fi nanţator principal al sistemului de sănătate. Din aceste considerente 
recomandările propuse vizează întregul sistem de sănătate şi nu doar Compania. În mod specifi c, 
este necesară sporirea autonomiei CNAM în ceea ce priveşte administrarea FAOAM şi neimplica-
rea CNAM în fi nanţarea activităţilor ce nu sunt legate direct de asigurarea obligatorie în medicină, 
dar şi sporirea capacităţilor de supraveghere a performanţei şi penalizare a prestatorilor de servi-
cii medicale pentru defi cienţele admise în prestarea acestora.

CNAM are un rol primordial în realizarea procesului de asigurare medicală. Bineînţeles, rezultatele 
acestui proces nu sunt determinate în exclusivitate de CNAM, ele depind şi de succesul refor-
melor în sectorul de ocrotire a sănătăţii, de caracteristicile de dezvoltare socială şi economică a 
ţării, etc. Respectiv, multe din aceste aspecte trebuie abordate de CNAM împreună cu alţi actori 
publici importanţi. Totodată, o serie de progrese pot fi  asigurate prin îmbunătăţirea guvernanţei 
instituţionale şi managementului executiv al Companiei. Studiul atrage atenţia asupra unei serii 
de aspecte problematice care ţin de: guvernanţa instituţională internă, incluzând evaluarea per-
formanţelor interne din CNAM, şi relaţia cu prestatori de servicii. Ambele aspecte au un impact 
important asupra efi cienţei şi controlului asupra utilizării FAOAM. Studiul oferă recomandări ce 
urmăresc înlăturarea dezavantajelor evidenţiate prin consolidarea rolului Consiliul Administrativ 
al CNAM care de multe ori a jucat un rol pur formal, sporirea reprezentării benefi ciarilor sistemu-
lui de asigurări obligatorii medicină în cadrul Consiliului de Administrare al CNAM şi consolidarea 
mecanismului de controlul intern asupra performanţei personalului CNAM.

S u m a r  e x e c u t i v
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O altă problemă majoră a sistemului în starea sa actuală este acoperirea joasă cu asigurări medica-
le obligatorii şi ponderea scăzută a persoanelor care contribuie direct la acest sistem. Astfel, circa 
30% din populaţia Moldovei rămâne neasigurată, iar dintre persoanele asigurate, doar 34% con-
tribuie în mod direct, pe când celelalte reprezintă categoriile de persoane asigurate de Guvern, 
pentru care transferurile din bugetul de stat sunt mult mai mici decât costul poliţei de asigurare 
sau contribuţia procentuală medie plătită de angajaţi şi angajatori. Astfel, se creează o povară 
excesivă şi un raport inechitabil între cei care contribuie şi nu contribuie la fi nanţarea sistemului. 
În acelaşi timp, cei care nu sunt constrânşi să achite primele de asigurare medicală evită să o facă 
atât din motive fi nanciare (venituri joase ce nu permit procurarea poliţelor de asigurare), cât şi 
nefi nanciare. Faptul că sistemul actual este perceput ca unul inefi cient şi inechitabil, că de multe 
ori calitatea serviciilor nu corespunde aşteptărilor şi necesităţilor populaţiei, existenţa pachetului 
minim garantat de stat de servicii medicale, posibilitatea procurării şi activării a poliţei de asigura-
re medicală la orice moment al anului – toate acestea demotivează populaţia să participe în mod 
activ la actualul sistem de asigurare de asistenţă medicală. În prezent nu sunt folosite instrumen-
te efi ciente pentru disciplinarea populaţiei în asigurarea medicală (în special, a celor care nu sunt 
salariaţi), excepţie făcând câteva categorii (avocaţi, notari, deţinători de patentă). 

Majorarea contribuţiei procentuale şi a contribuţiei în sumă fi xă, după cum este planifi cat pentru 
următorii patru ani, nu va soluţiona problemele fundamentale ale sistemului, în absenţa îmbu-
nătăţirii calităţii serviciilor prestatorilor medicali şi creării unui sistem echitabil, în care povara fi -
nanciară să nu fi e pusă pe umerii unui segment atât de îngust al populaţiei. Astfel, este necesară 
implementarea unei game mai largi de instrumente pentru creşterea gradului de acoperire cu 
asigurări medicale (inclusiv măsuri de penalizare, nu doar de stimulare) în rândul non-contribua-
bililor, precum şi elaborarea schemelor de motivare a contribuabililor mari, care sunt nemulţumiţi 
de actualul sistem. De asemenea, CNAM, fi ind o companie de asigurări, ar trebui să înainteze 
cerinţe mai severe faţă de prestatorii de servicii medicale, fără a fi  infl uenţată de relaţiile pe care 
le are cu Ministerul Sănătăţii, şi nicidecum să fi nanţeze unele activităţi improprii unei companii de 
asigurări. Aceasta ar contribui la efi cientizarea cheltuielilor pentru sănătate. 

Cu siguranţă, pentru buna funcţionare a sistemului de asigurări medicale şi pentru realizarea unor 
reforme de succes este nevoie de resurse umane, fi nanciare şi tehnice, de delimitarea clară a 
responsabilităţilor între diferiţi actori şi de o înţelegere deplină a contextului în care funcţionează 
actualul sistem de asigurări medicale. În prezent, unele atribuţii exercitate de către CNAM nu ţin 
nemijlocit de responsabilitatea acesteia, responsabilităţile sunt dispersate între diferite instituţii, 
ceea ce duce la inefi cienţă. După delimitarea clară a acestor responsabilităţi este necesară şi con-
solidarea capacităţilor tuturor instituţiilor implicate în proces pentru a asigura efi cienţa şi corec-
titudinea deciziilor luate în viitor.
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I n t r o d u c e r e
Acest studiu își propune investigarea efi cienţei economice și transparenţei fi nanciare în utiliza-
rea fondurilor publice în Compania Naţională de Asigurări în Medicină, precum și unele aspec-
te legate funcţionarea prestatorilor de servicii de sănătate, în partea care ţine de organizarea 
instituţională. 

Republica Moldova se confruntă cu grave probleme în funcţionarea sistemului de sănătate. 
Aceasta are implicaţii negative pentru starea de sănătate a populaţiei, calitatea capitalului uman 
și încrederea cetăţenilor faţă de viitorul care îi așteaptă în această ţară. În consecinţă, înclinaţiile 
pentru emigrare se intensifi că, iar corupţia în sistemul de sănătate se înrădăcinează tot mai mult.

Una din aceste problemele fundamentale ale sistemului de protecţie a sănătăţii este vulnerabili-
tatea fi nanciară sporită, cauzate de tendinţele demografi ce și de sănătate nefavorabile, dar și de 
unele probleme conceptuale în funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate. Sistemul se ba-
zează aproape exclusiv pe principiul solidarităţii sociale, lăsând puţin loc pentru sistemele private 
și descurajând ieșirea „din umbră” a salariilor. Un alt grup de probleme serioase sunt legate de 
transparenţa fi nanciară insufi cientă în formarea și utilizarea fondurilor respective, ceea ce duce la 
utilizarea suboptimală a unor importante sume de bani publici, fără nici un efect asupra bunăstării 
sociale. 

Deși la nivel guvernamental au fost adoptate numeroase politici și strategii de reformă în dome-
niul asigurărilor de asistenţă medicală, implementarea acestora lasă mult de dorit. De exemplu, 
extinderea acoperii populaţiei cu sistemele de asigurare de sănătate se lovește de problema să-
răciei rurale extinse.

Pe lângă problemele structurale care complică funcţionarea sistemului, există și o serie de pro-
bleme legate nemijlocit de managementul fi nanciar, care sunt atestate în numeroasele decizii ale 
Curţii de Conturi:

Transparenţa redusă în executarea cheltuielilor;

Gradul redus de acoperire a populaţiei cu sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă 
medicală;

Utilizarea inefi cientă a Fondurilor speciale;

Problemele în funcţionarea componentelor informaţionale;

Lipsa de transparenţă în achiziţiile publice;

Denaturarea volumului serviciilor medicale prestate.

Autorii și-au propus să analizeze sistemic modelul de fi nanţare a serviciului de protecţie a sănătăţii 
și să formuleze recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării sistemului. Pentru realizarea sco-
pului proiectului, echipa Expert-Grup a analizat necesităţile și posibilităţile de fi nanţare a sistemu-
lui de protecţie a sănătăţii, organizarea conceptuală a sistemelor CNAM și aspectele de justiţie 
fi scală şi socială în formarea fondurilor CNAM.



9

Acest capitol analizează factorii fundamentali ce determină viabilitatea sistemului actual de asistenţă 
medicală: necesităţile și capacităţile de fi nanţare. Necesităţile de fi nanţare depind de speranţa de 
viaţă la naștere și starea generală a sănătăţii populaţiei, care au fost plasate în context regional, și 
de evoluţia morbidităţii. Trendurile demografi ce infl uenţează atât necesităţile de fi nanţare, cât și 
capacităţile de fi nanţare, din care cauză au fost utilizate serii de timp care includ și prognoze până 
în anul 2020. De asemenea, au fost analizate tendinţele pe piaţa muncii, care determină povara 
fi nanţării sistemului de sănătate.

1.1. Necesităţi de fi nanţare a sistemului de asistenţă medicală
În acest subcapitol ne propunem să elucidăm factorii ce determină şi modelează necesităţile de 
fi nanţare în domeniul ocrotirii sănătăţii. Aceşti factori refl ectă în mare parte starea sănătăţii po-
pulaţiei - speranţa de viaţă la naştere, morbiditatea, etc. - şi factori de risc, precum obezitatea 
sau fumatul. Cu cât populaţia este mai sănătoasă şi riscurile pentru sănătate mai reduse, cu atât 
mai mică ar putea fi  povară fi nanciară asupra sistemului de ocrotire a sănătăţii şi cu atât mai mici 
necesităţile de asigurare medicală. Totodată, vom încerca să plasăm Moldova în contextul regio-
nal, pentru a vedea dacă provocările și riscurile cu care se ciocneşte Moldova sunt caracteristice 
ţărilor din regiune, şi respectiv, dacă unele soluţii regionale sunt - cel puţin ipotetic - aplicabile şi 
în Moldova. 

În general, trebuie să menţionăm că Moldova se poziţionează nefavorabil în comparaţie cu ma-
joritatea ţărilor din regiune, având şi progrese destul de modeste în ultimii 8 ani. Din câte putem 
vedea (Tabelul 1, Tabelul 2) indicii fundamentali precum mortalitatea adultă şi infantilă sunt ne-
favorabili pentru comparaţia Republicii Moldova cu ţările din regiune, dar şi alţi indicatori împing 
balanţa în defavoarea Moldovei. 

Tabelul 1. Speranţa de viaţă la naştere, expectanţa la viaţa sănătoasă şi expectanţa de ani de boală, 
ţări selectate din regiune.

Speranţa de viaţă la naştere (ani) Expectanţa de viaţa 
sănătoasă*

Expectanţa de ani de 
boală**

2000 2008 2010-2015 2015-2020 2008 2008
Bulgaria 72 73 74.3 75.2 66 7
Romania 71 73 73.8 74.8 65 8
Ucraina 68 68 69.1 70.3 60 8
Estonia 71 74 74.3 75.5 66 8
Slovacia 73 75 75.6 76.4 67 8
Moldova 68 69 69.3 70.2 61 8

Note: * - “Expectanţa de viaţa sănătoasă” la naştere reprezintă un număr mediu de ani pe care o persoană se aşteaptă 
să trăiască în „starea bună de sănătate” prin luarea în seamă a numărului de ani trăiţi în stare defi cientă de sănătate 
din cauza bolii sau şi/sau traumei. În rezultat, acest indicator prinde rezultate de sănătate „fatale” şi „nefatale” şi dez-
abilităţi, din care cele mai larg răspândite la nivel global sunt defi cienţe auditive, vizuale sau dereglări mentale (OMS); 
** - Diferenţa între speranţa la viaţă şi expectanţa de viaţă sănătoasă, Mihaljek (2007);
Sursă: WHO, World Health Report 2010.

1. Contextul economic şi social
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Astfel, constatăm că nu doar speranţa la viaţa este destul de joasă în Republica Moldova, dar şi 
expectanţa de viaţă sănătoasă este redusă, ceea ce înseamnă că în medie un cetăţean moldovean 
ar trăi sănătos un număr mai redus de ani şi astfel mai devreme ar înceta rolul de contribuitor la 
sistemul de ocrotire sănătăţii, şi tot mai devreme ar deveni „clientul” acestui sistem. Totuşi, dacă 
este să ne uităm la expectanţa de ani de boală, putem observa că acest indicator este la nivelul 
cifrelor regionale, ceea ce înseamnă aproximativ acelaşi număr de ani de benefi ciere intensă de 
servicii medicale pentru moldoveni ca şi pentru cetăţenii din alte ţări din regiune.

Tabelul 2. Rata mortalităţii adulte şi infantile, anii 2000 şi 2008

Rata mortalităţii adulte* Rata mortalităţii infantile
2000 2008 2000 2008

Bulgaria 160 153 13.3 8.6
Romania 173 156 18.6 11
Ucraina 257 277 11.9 10.4
Estonia 218 165 8.4 5
Slovacia 147 135 8.6 5.9
Moldova 232 227 18.3 12.2

Notă: * - Probabilitatea de deces între 15-60 de ani per 1000 persoane
Sursă: WHO, World Health Statistics 2010.

În continuare, este util să ne uităm la cauzele mortalităţii pe grupuri de boli (transmisibile, ne-
transmisibile şi accidente) şi aşa-numiţii „ani de viaţă pierduţi”1, care, la fel, relevă o poziţie relativ 
mai puţin favorabilă a Republicii Moldova în comparaţie cu unele ţări din regiune (Tabelul 3) şi o 
atenţie insufi cientă acordată riscurilor prevenibile2(Tabelul 4). Într-adevăr, conform acestor date 
prezenţa factorilor de risc în Moldova se încadrează mai degrabă în partea de jos (adică cu riscuri 
mai pronunţate) a tabloului regional.

În acelaşi timp, datele privind morbiditatea (Figura 1) arată dinamica mai degrabă negativă în ulti-
mii 5 ani la majoritatea claselor de boli. Această evoluţie îngrijorătoare va afecta în mod evident şi 
necesităţile de fi nanţare pentru combaterea acestora.

Tabelul 3. Cauzele mortalităţii (standardizate pe vârste, per 100000 persoane) şi distribuţia anilor 
pierduţi pe cauze (% din total ani pierduţi), 2004.

Cauzele mortalităţii / Distribuţia anilor pierduţi 
transmisibile netransmisibile accidente

Bulgaria 32/5 733/87 42/8
Romania 51/9 706/79 54/12
Ucraina 61/9 881/72 130/19
Estonia 33/5 664/72 113/22
Slovacia 35/5 628/82 48/13
Moldova 64/10 963/74 97/16

Note: * - O structură de vârstă medie pentru populaţia mondială pentru 2000-2025, http://www.who.int/healthinfo/
paper31.pdf;
Sursă: WHO, World Health Report 2010.

1 “Anii de viaţă pierduţi” (YLL) este o măsură a mortalităţii premature ce vizează atât frecvenţa deceselor, cât şi vârsta la care acestea se 
întâmplă. YLL ia în vedere vârsta la care se întâmplă decesul prin acordarea unei ponderi mai mari deceselor ce se întâmplă la vârstă mai 
timpurie şi ponderi mai joase deceselor ce se întâmplă la vârsta mai avansată.
2 Apa netratată şi lipsa serviciilor de epurare a apei; utilizarea carburanţilor solizi în gospodării casnice; ponderea joasă la naştere; practici proas-
te de hrănire a nou-născuţilor; subalimentarea copiilor; supraponderare sau obezitate; consum excesiv de alcool; fumatul; sex neprotejat.
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Tabelul 4. Factori de risc, %, adulţi în vârsta peste 15 ani.

 
 

Obezitate Fumat Consum de alcool

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Total

Bulgaria 13.4 19.2 49 38 12.4

Romania 7.7 9.5 45.5 24.1 15.3

Ucraina  4.1 18.9 4.2 15.6

Estonia 17.5 18.3 47.8 25.3 15.6

Slovacia 13.5 15 41.3 20.3 13.3

Moldova  18.2 44.7 5.4 19.2

Note: * - Populaţia de vârsta 15 ani și mai mult, litri de alcool pur, 2003-2005;
Sursă: WHO, World Health Report 2010.

Figura 1. Evoluţia morbidităţii pe clase de boli, bolnavi înregistraţi la o mie de locuitori,
2004-2009.

Sursă: BNS.

În concluzie, putem menţiona că la majoritatea indicatorilor ce măsoară starea de sănătate a po-
pulaţiei Republica Moldova se poziţionează nefavorabil faţă de ţările de comparaţie din regiune, 
ceea ce înseamnă atât existenţa unor defi cienţe în sistemul de ocrotire a sănătăţii în Republica 
Moldova, cât şi necesităţi de fi nanţare relativ sporite a acestui sistem.
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1.2. Capacităţile de fi nanţare a sistemului actual de asistenţă medicală
Deși teoretic Moldova a implementat sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în 
anul 2004, în practică acesta este mai degrabă un sistem semi-obligatoriu, în care nu toţi cetăţenii 
sunt asiguraţi. În anul 2010 doar 80,8% din populaţia ţării a fost asigurată, şi acesta este rezultatul 
maxim raportate de CNAM de la implementarea sistemului actual de asigurare medicală. Însă noi 
considerăm că acest rezultat este irelevant din cauza modalităţii de calcul. Deşi piaţa muncii s-a 
afl at în 2010 în criză profundă, atât rata ocupării, cât şi numărul salariaţilor în întreprinderi forma-
le fi ind în scădere1, conform datelor CNAM numărul angajaţilor asiguraţi a crescut cu 174000 (!). 
Aceștia însă reprezintă numărul de angajaţi pe tot parcursul anului și, respectiv, numărul de poliţe 
active în orice moment de timp, pe când pentru un asemenea calcul ar fi  nevoie de numărul mediu 
de angajaţi pe an, după cum era raportat de BNS până în prezent. Numărul persoanelor asigurate 
a crescut de la implementarea sistemului actual de asistenţă medicală până în 2007 (nivelul ma-
xim - 76.7%); după care, evoluţiile economice, în special cele de pe piaţa muncii caracterizate de re-
ducerea ratei de ocupare și a numărului de salariaţi, iar în 2009 și reducerea veniturilor disponibile 
ale populaţiei, au determinat scăderea numărului persoanelor asigurate (Tabelul 5). În prezent, o 
bună parte a populaţiei rămâne totuși neasigurată și benefi ciază de un minim de asistenţă medi-
cală garantată de stat. Iar pe termen lung, tendinţele demografi ce creează riscuri suplimentare 
pentru sistemul existent de asigurări medicale. 

Tabelul 5. Numărul persoanelor asigurate şi ponderea acestora în populaţia totală a Republicii 
Moldova.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Numărul persoanelor asigurate 2263489 2411176 2498085 2634417 2568734 2448072 2760622

Ponderea persoanelor asigurate 
în populaţia totală, % 62.8 71.2 73.6 76.7 75.0 71.6 80,8

Sursa: CNAM, calculele autorilor în baza datelor BNS și CNAM.

Un aspect ce infl uenţează viabilitatea sistemului de asigurări medicale obligatorii este modalita-
tea de fi nanţare și structura contribuabililor. Astfel, chiar dacă cca. 80% din populaţia ţării este 
asigurată, doar 34%2 din populaţie efectiv contribuie la formarea bugetului CNAM (în marea lor 
majoritate aceștia sunt salariaţi, persoanele care procură independent poliţele de asigurare au 
reprezentat numai 1% din populaţia asigurată în 2009). Celelalte 66% reprezintă 14 categorii de 
persoane specifi cate în Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală care sunt 
asigurate de către Guvern din contul mijloacelor din bugetul de stat.

Cele mai mari grupuri dintre acestea le reprezintă copiii și pensionarii. În general, rata de 
dependenţă economică în Republica Moldova este relativ înaltă, atât datorită tendinţelor demo-
grafi ce, cât și a vârstei mai mici de pensionare. Iar perspectivele pentru viitor nu par prea opti-
miste. După reducerea ratei de dependenţă economică pe parcursul ultimului deceniu, aceasta 
urmează să crească, conform prognozelor, începând din 2013, ceea ce va diminua capacităţile de 
fi nanţare a sistemului. De asemenea, și coefi cientul de îmbătrânire a populaţiei este în creștere 
(vedeţi Figura 2). 

1  Conform datelor BNS din Ancheta Forţei de Muncă, numărul mediu de angajaţi în ocupaţii formale în întreprinderile sectorului formal 
s-a diminuat în 2010 cu 3,5%.
2 Această cifră reprezintă ponderea numărului de salariaţi (conform datelor BNS) în numărul total al populaţiei asigurate (conform da-
telor CNAM)
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Figura 2. Rata de dependenţă economică a populaţiei şi coefi cientul de îmbătrânire a populaţiei

Notă: Coefi cientul de îmbătrânire a populaţiei - numărul persoanelor în vârstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori; 
Rata de dependenţă economică a populaţiei – numărul persoanelor în vârstă inaptă de muncă la 100 persoane 

în vârstă aptă de muncă.
Sursa: BNS; Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova, UNFPA 2009, prognoza pentru anii 2010-2020 din 

Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova, UNFPA 2009. 

Dar luată în parte, rata dependenţei economice a populaţiei nu reprezintă un indicator tocmai 
relevant pentru a determina capacitatea de fi nanţare a sistemului, atâta timp cât rata ocupării 
este foarte scăzută, sub 50%. Aceasta face ca povara fi nanţării sistemului de sănătate să fi e mai 
mare ca în alte ţări (Tabelul 6). Conform prognozelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, rata de 
activitate urmează să scadă moderat de la 49,4% în 2010 la 49,1% în 2020, deşi acurateţea acestor 
prognoze este dubioasă, având în vedere că în 2010 aceasta deja a înregistrat 41,6%, iar evoluţia 
acesteia depinde nu doar de factori demografi ci, dar şi de reformele economice şi factorii politici 
în ţară. 

Tabelul 6. Povara fi nanţării sistemului de sănătate în unele ţări din punct de vedere demografi c şi 
al pieţii muncii.

Rata de dependenţă 
economică a populaţiei 

(2010/2020)

Persoane ce nu 
contribuie/Populaţie 

ocupată (2006)

Bătrâni (60+)/Populaţie 
ocupată(2008)

Șomeri/Populaţie 
ocupată (2008)

Moldova 38/47 1,9 (2010) 0.39 0.04

Bulgaria 45/54 1.2 0.53 0.06

Estonia 48/59 1.2 0.45 0.06

România 43/47 1.4 0.45 0.06

Slovacia 38/45 1.6 0.37 0.11

Notă: Rata de dependenţă economică a populaţiei calculată de ONU cuprinde numărul populaţiei cuprinse între vârste-
le 0-14 ani și 65+ ani raportată la 100 persoane între vârsta 15-64 ani.

Sursa: ONU, TransMONEE, ILO, D. Mihaljek (2007) și calculele autorilor în baza datelor BNS și CNAM.
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Populaţia economic inactivă este una dintre categoriile cele mai mari ce nu contribuie la sistemul de 
asigurări medicale. Unele segmente ale acesteia sunt asigurate de către stat, pe când altele urmea-
ză să se asigure prin procurarea poliţei de asigurare medicală, ceea ce se întâmplă rar. Emigranţii, 
care reprezintă o parte largă a populaţiei economic „inactive” nu contribuie la sistemul actual de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, de cele mai multe ori achitând plăţi formale și informa-
le pentru serviciile utilizate. Migraţia va continua să persiste ca un fenomen indispensabil al realită-
ţilor economice ale ţării noastre pe termen mediu, dar adevăratele riscuri sunt cele pe termen lung, 
când reîntoarcerea acestora în ţară va spori şi mai mult necesarul de fi nanţare. 

În același timp, nu există pârghii pentru a obliga toată populaţia ocupată să contribuie la sistemul 
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Principalii contribuabili ai sistemului sunt salariaţii, 
în cazul cărora este ușor de implementat mecanismul de reţinere automată din salariu a primei de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime procentuală. Aceștia însă reprezintă doar o 
parte a populaţiei ocupate (cca. 70%). Celelalte categorii ale populaţiei ocupate (lucrători pe cont 
propriu, lucrători familiali neremuneraţi, patroni și membri ai cooperativelor) nu sunt obligate 
să contribuie la sistemul de asigurări medicale prin contribuţii procentuale, dar au posibilitatea 
de a procura poliţe de asigurare. Cu toate acestea, asigurarea controlului procurării poliţei de 
asigurare medicală s-a reușit doar pentru câteva categorii (avocaţi, notari, deţinători de patente 
de întreprinzător), în timp ce cea mai mare parte (în special, fermierii) nu contribuie, în schimb 
benefi ciază de același pachet de servicii.

Totuși, evoluţiile din ultimul deceniu arată că dacă populaţia ocupată a fost în permanentă scă-
dere pe parcursul ultimului deceniu, atunci numărul salariaţilor a avut și perioade de creștere. 
Declinul a fost mai puternic în 2009-2010, atunci când pe fundalul crizei economice, companiile au 
încercat să găsească diverse metode de reducere a costurilor, iar migrarea către economia infor-
mală a reprezentat o soluţie pentru multe dintre ele. 

Deși revenirea la economia formală poate fi  un proces lent, creșterea așteptată a salariilor poate 
reduce impactul scăderii ocupării formale asupra veniturilor CNAM. Până în prezent nu s-a păstrat 
o corelaţie pozitivă între evoluţia numărului de salariaţi și a fondului de remunerare a muncii. Ma-
jorarea salariilor pe parcursul ultimilor ani a determinat creșterea ponderii fondului de remunera-
re a muncii în PIB, chiar și în anii când numărul salariaţilor s-a redus (Figura 3). Astfel, pe termen 
scurt și mediu capacităţile de fi nanţare pot rămâne neschimbate luând în consideraţie creșterea 
economică prognozată și creșterea așteptată a salariilor. 

Trendurile demografi ce și indicatorii de stare a sănătăţii indică că necesităţile de fi nanţare sunt re-
lativ înalte în comparaţie cu alte ţări. De altfel, și ponderea cheltuielilor pentru sănătate în PIB este 
cea mai mare în Moldova comparativ cu ţările din regiune, cheltuielile publice acoperind doar cca. 
50% din totalul cheltuielilor (Figura 4). Cu siguranţă, ponderea atât de înaltă a cheltuielilor pentru 
sănătate în PIB, și mai ales a cheltuielilor private, poate refl ecta atât necesităţile foarte mari de 
fi nanţare, cât și inefi cienţa cheltuielilor publice. Acest nivel de fi nanţare nu asigură însă și cheltuieli 
per capita pentru sănătate similare, Moldova fi ind unul din statele codașe în acest sens. Pentru ma-
jorarea semnifi cativă a acestora este necesară o creștere cu adevărat spectaculoasă a economiei 
și a salariilor. În caz contrar, chiar majorarea cotei procentuale achitate de angajaţi și angajatori 
la 13%, așa cum se intenţionează atingerea nivelului mediu european, ar putea asigura un nivel de 
doar 250-300 USD la PPC per capita, ceea ce nu schimbă semnifi cativ poziţia Moldovei în rating. 

Astfel, în timp ce prognozele demografi ce indică asupra eventualei creșteri a necesităţilor 
de fi nanţare în contextul îmbătrânirii populaţiei și creșterii ratei de dependenţă economică a 
populaţiei, prognozele privind evoluţiile pe piaţa muncii vorbesc despre posibilitatea de menţinere 
a capacităţilor de fi nanţare a sistemului la nivelul actual pe termen scurt și mediu datorită creșterii 
salariilor și volatilităţii mai reduse a numărului de salariaţi comparativ cu populaţia ocupată. Însă 
ţinând cont că balanţa între necesităţi și capacităţi se înrăutăţește pe termen lung, este nevoie de 
îmbunătăţirea mecanismului de fi nanţare a sistemului de asistenţă medicală.
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Figura 3. Numărul salariaţilor, ponderea salariaţilor în populaţia ocupată 
şi ponderea fondului de remunerare a muncii în PIB

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNS.

Figura 4. Ponderea cheltuielilor pentru sănătate în PIB, %

Sursa: TransMONEE, OMS.
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2 .  C a d r u l  i n s t i t u ţ i o n a l 
Acest capitol analizează cadrul instituţional şi conceptual al Companiei Naţionale de Asigurări în Me-
dicină (CNAM) în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (AOAM). S-au analizat struc-
tura, funcţiile şi mecanismele de fi nanţare a modelul moldovenesc de asigurări medicale în contextul 
altor modele existente, precum şi actorii principali din sistemul de sănătate cu care CNAM interacţi-
onează. Considerate în ansamblu, aceste aspecte instituţionale infl uenţează funcţionarea întregului 
sistem de sănătate pe termen lung. 

2.1. Modelul de fi nanţare a sistemului moldovenesc de asigurări medicale 
Subcapitolul de faţă analizează diverse modele de fi nanţare existente în sistemul AOAM, cadrul 
legislativ şi normativ al AOAM, rolul şi funcţiile CNAM în cadrul AOAM precum şi pachetul de ser-
vicii, oferit de CNAM consumatorilor.

Modele de fi nanţare a sistemelor de sănătate

Sistemele de sănătate publice europene sunt structurate în baza a trei modele de fi nanţare:

a) Beveridge - serviciului naţional de sănătate (SNS);

b) Bismarck – sistemul asigurărilor sociale de sănătate (SAS);

c) Semaşko - sistem centralizat de stat (SCS).1

Anglia, Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Irlanda, Italia, Spania, Portugalia şi Grecia utilizea-
ză modelul Beveridge, dezvoltat şi propus de britanici. Sursa principală de fi nanţare a modelului 
respectiv o reprezintă taxele generale. Serviciile medicale sunt accesibile tuturor cetăţenilor, aco-
perirea fi ind una generală. O parte din serviciile medicale prestate se co-plătesc de către benefi -
ciar. Medicii sunt remuneraţi prin salarii sau în baza principiului per capita, în funcţie de numărul 
benefi ciarilor deserviţi. Modelul Beveridge şi-a demonstrat impactul pozitiv asupra stării generale 
de sănătate a populaţiei. Dezavantajul modelului include: liste lungi de aşteptare (preponderent 
pentru serviciile chirurgicale performante), birocraţie excesivă în deservirea modelului şi absenţa 
unui mecanism adecvat şi efi cace de motivare a personalului medical.

Olanda, Belgia, Luxemburg, Elveţia, Franţa, Germania şi Austria utilizează modelul Bismarck. Mo-
delul combină elemente de asigurare socială (pensii de vârstă, compensaţii pentru pierderea tem-
porară a capacităţii de muncă) şi medicală (asigurări în caz de boală). Pentru moment este cel mai 
răspândit model existent în Europa. Modelul dispune de caracteristici şi particularităţi proprii, în 
dependenţă de ţara unde a fost implementat. Principiul general de funcţionare se bazează pe 
colectarea de taxe generale în funcţie de venit, unde salariaţii şi angajatorii sunt obligaţi să con-
tribuie prin cotizaţii. Există un grad sporit de acoperire, dar există şi categorii de populaţie lipsite 
de acces la benefi ciile sistemului. Gestiunea mijloacelor fi nanciare colectate este realizată de or-
ganizaţii sau agenţii speciale. Acestea la rândul său, contractează spitalele şi medicii de familie. 
Contractele cu medicii de familie au la bază taxa per serviciu/prestaţie; cu spitalele se negociază 
bugete globale. Abordarea problemelor de sănătate e preponderent curativă, orientată spre tra-
tarea şi nu prevenirea maladiilor. Doar în situaţii excepţionale sunt contractate măsuri preventive 

1  Descrierea tipologiei conform http://www.univermed-cdgm.ro/dwl/glosar_termeni_L-Z.pdf.
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şi de promovare a sănătăţii. Costurile de administrare ale modelului sunt mari, însă performanţele 
medicale înregistrate sunt sporite.

Al treilea model de fi nanţare, tip Semaşko, moştenire a modului de guvernare socialist, a fost 
specifi c ţărilor Europei Centrale şi de Est care se afl ă în tranziţia de la sistemul de planifi care cen-
tralizată la unul de piaţă1. Finanţarea sistemelor de sănătate se realiza din bugetul de stat. Statul 
deţinea monopolul tuturor serviciilor de sănătate, personalul medical fi ind salariatul direct al sta-
tului. Serviciile medicale erau gratuite, sistemul privat lipsind cu desăvârşire. Aceste particulari-
tăţi au indus în timp lichidarea iniţiativei şi competiţiei în cadrul personalului medical. Serviciile 
medicale prestate au devenit inefi cace, neperformante, cantitatea fi ind net în defavoarea cali-
tăţii2. Excesul de personal, infrastructură şi servicii generează inefi cienţă în utilizarea de resurse 
fi nanciare alocate. În timp, o parte esenţială a structurilor medicale existente devin subfi nanţate. 
Prioritatea politică este atribuită în mod exclusiv spitalelor. Serviciile preventive lipsesc. Existau 
doar examinări regulate ale anumitor grupuri de populaţie (femei de vârstă reproductivă, copii şi 
adolescenţi, entităţi profesionale cu risc sporit, etc.).

Modelul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală din Republica Moldova

Introducerea în Republica Moldova a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în 2004 a per-
mis revitalizarea întregului sistem de sănătate, dezintegrat semnifi cativ în perioada de tranziţie 
a ţării către economia de piaţă. Dar calitatea insufi cientă şi nesatisfăcătoare a serviciilor medi-
cale prestate, persistenţa plăţilor neofi ciale, lipsa stimulentelor pentru inovaţie atât din partea 
contractorului, cât şi a prestatorului de servicii medicale, consumul abuziv de servicii medicale 
pentru unele categorii de populaţie sunt doar unele probleme cu care se confruntă sistemul mol-
dovenesc actual de sănătate, în general, şi cel de asigurări medicale, în particular. În continuare, 
au fost supuse analizei particularităţile conceptuale, structurale şi de funcţionare al asigurărilor 
moldoveneşti, corelate cu necesităţile şi capacităţile de fi nanţare pe termen lung al sistemului de 
sănătate al Republicii Moldova. 

Mecanismul de fi nanţare 

Sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în Republica Moldova a fost conceput în 
baza principiului de funcţionare a modelului Bismarck (SAS). Asigurarea este universală şi obli-
gatorie şi funcţionează în baza principiului PAYG („pay as you go”), unde plătitorii de asigurări 
medicale contribuie şi asigură formarea bugetului de asigurări medicale. Sistemul nu este cumu-
lativ şi refl ectă aspectul de solidaritate3. Principiul solidarităţii presupune contribuţia obligatorie 
la fondurile de AOAM prin reţinerea unei părţi din salariu. Contribuabilii principali sunt: statul, 
angajatorii şi angajaţi economic activi, precum și persoanele fi zice ce desfăşoară activităţi eco-
nomice independente. Statul plăteşte pentru întreaga populaţie neangajată în câmpul muncii şi 
înregistrată ofi cial. Dar rămân şi grupuri de populaţie neacoperite de către sistemul de asigurări. 
Aceste grupuri fac parte din populaţia economic inactivă şi/sau antrenată în ocupaţii economice 
neformale. De aceea, în pofi da statutului de asigurări OBLIGATORII, acoperirea populaţiei cu asi-
gurări rămâne totuşi incompletă4. Experienţa existentă denotă faptul că acest lucru e difi cil de 
reglementat şi verifi cat, iar procentul asigurărilor medicale procurate independent e foarte mic5.

1 Mihaela Cristina Dragoi, Implicaţiile socio-economice ale reformelor sistemelor de sănătate, Jurnalul Economic, Anul X, nr. 26 ,Decembrie 
2007.
2 The World Bank, Review of Experience of Family Medicine in Europe and Central Asia: Moldova Case Study, 2005, Report No. 32354-ECA.
3 Raportul de analiză funcţională CNAM 2006, Reforma Administraţiei Publice.
4 E. Richardson et all. Health insurance coverage and health care access in Moldova, 2011. European Centre on the Health of Societies in 
Transition, London School of Hygiene and Tropical Medicine.
5 Raportul anual de activitate CNAM p-u 2010.
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Conform unor surse1 prima de asigurare obligatorie a unei persoane angajate este de aproape 2 
ori mai mare decât prima pentru persoanele asigurate de stat. Acest lucru dezavantajează într-
un anumit mod persoanele cu venituri înalte şi contribuabilii angajaţi în câmpul muncii, agravând 
inechitatea deja existentă. 

Conform cadrului legislativ existent, Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) este 
unicul actor responsabil de gestionarea fondurilor de asigurări medicale2. Poziţia CNAM drept 
unic gestionar al fondurilor de sănătate, în special pentru etapa iniţială a reformelor, a permis 
asigurarea unei stabilităţi şi durabilităţi pe termen lung a reformelor de sănătate în ansamblu. În 
acelaşi timp, absenţa concurenţilor CNAM pe piaţa asigurărilor medicale, se refl ectă indubitabil 
asupra efi cienţei generale a sistemului de sănătate precum şi asupra inechităţilor rezultate din 
principiul de solidaritate. Nu există nici o competiţie între fondurile de asigurări medicale, deoa-
rece CNAM este gestionarul unic şi exclusiv al fondurilor de asigurări. Conform unui studiu recent 
de fezabilitate (februarie 2011)3cu privire la implementarea asigurărilor obligatorii de sănătate cu 
participarea companiilor private de asigurări din Moldova, liberalizarea pieţei asigurărilor medica-
le cu posibilitatea contractărilor suplimentare de către asiguratorii privaţi ar permite extinderea 
semnifi cativă a bazei de venituri pentru asigurările medicale.

Alocarea fondurilor către prestatorii de servicii medicale are loc prin intermediul Agenţiilor Teri-
toriale (AT) ale CNAM (12 la număr)4, prin intermediul cărora Compania îşi exercită atribuţiile pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova. Prin HG nr. 559 din 10.09.2009 cu privire la modifi carea ane-
xei Nr. 4 a HG nr.1432 din 7 noiembrie 2002, a fost modifi cată structura aparatului central şi lista 
agenţiilor teritoriale ale CNAM.

CNAM şi AT identifi că şi negociază prealabil cu prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice. 
Între asigurător şi prestatorul de servicii medicale se încheie un contract de acordare a asistenţei 
medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 
coordonat cu Ministerul Sănătăţii dacă parte la contract este un prestator de servicii medicale re-
publican sau cu direcţia de sănătate a administraţiei publice locale de nivelul al doilea dacă parte 
la contract sunt prestatori de servicii medicale alţii decât cei republicani, conform căruia presta-
torul de servicii medicale se obligă să acorde persoanelor asigurate asistenţă medicală califi cată, 
în volumul şi termenele prevăzute în Programul unic, iar asigurătorul se obligă să achite costul 
asistenţei medicale acordate. Contractele cu prestatorii de servicii medicale se încheie pentru 
perioadă de un an şi de regulă se re-încheie în anul următor. Condiţiile de eligibilitate pentru con-
tractare sunt: 

1. deţinerea de către prestator a acreditării Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în 
Sănătate (CNEAS);

2. capacitatea de a presta întregul volum de servicii pentru regiunea contractată. 

Ulterior CNAM şi AT sunt implicate în evaluarea şi controlul calităţii serviciilor medicale prestate. 

Serviciile de asistenţă medicală primară se contractează în baza principiului „per capita” în de-
pendenţă de numărul persoanelor înregistrate la instituţia medico-sanitară primară. Spitalele 
sunt contractate în baza bugetelor globale şi a principiului „per caz tratat”. CNAM transferă lunar 
suma stabilită de prevederile contractuale. Mecanismele de achitare, utilizate de CNAM în relaţiile 

1 Notă cu privire la politica de sănătate. Guvernul Moldovei, Banca Mondială 2006.
2 Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Nr.1585-XIII din 27.02.98,  capitolul III, art.12.
3 FSRP CS-22/LOC/IC-17/TF093288 under “Moldova Dutch TA – TF Financial Sector Reform”
4 Chişinău (Chişinău, Criuleni, Ialoveni, Străşeni), 2. Bălţi (Bălţi, Făleşti, Glodeni, Râşcani, Sângerei), 3. Edineţi (Edineţi, Ocniţa, Donduşeni, 
Briceni), 4. Hânceşti (Hânceşti, Cimişlia, Leova, Basarabească), 5. Orhei (Orhei, Rezina, Teleneşti, Şoldăneşti), 6. Soroca (Soroca, Floreşti, 
Drochia), 7. Căuşeni (Căuşeni, Ştefan Vodă), 8. Ungheni (Ungheni, Călăraşi, Nisporeni), 9. Cahul (Cahul, Cantemir), 10. Taraclia, 11. Comrat 
(Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcăneşti), 12. Bender (Anenii Noi, Dubăsari).
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contractuale cu instituţiile medico-sanitare nu au fost modifi cate din 2004, când a fost implemen-
tat actualul sistem de asigurări. Acest fapt a fost confi rmat în cadrul interviurilor cu mai mulţi ma-
nageri ai instituţiilor medico-sanitare. O parte din ele nu mai corespund tendinţelor de dezvoltare 
a sistemului de sănătate. Este necesară implementarea altor modele de contractare, în special 
pentru spitale. Un exemplu în acest sens ar servi contractarea spitalelor utilizând sistemul de 
clasifi care în grupe de diagnostic (DRG-uri1) existente în SUA, Germania, Norvegia, Franţa, Aus-
tralia, etc. sau DBC-uri2 - experienţa Olandei). Aceste grupe de diagnostic descriu toate serviciile 
oferite în cadrul spitalului. Iar contractul dintre compania de asigurări şi instituţia medico-sanitară 
prevede volumul serviciilor, tipurile de servicii, tarifele şi modalitatea de achitare pentru serviciile 
prestate. 

Conform rapoartelor de activitate CNAM, în 2009 au fost contractate 320 instituţii iar în 2010 
- 384 instituţii medicale şi farmaceutice. În 2011 au fost contractate 187 farmacii3 şi 213 instituţii 
medico-sanitare4 (400 în total). Numărul instituţiilor medico-sanitare contractate e în continuă 
creştere, preponderent din contul centrelor autonome de sănătate de la sate, ce benefi ciază de 
contractare directă cu CNAM în carul unei iniţiative de reformă a Ministerului Sănătăţii5. Se con-
stată o fl exibilitate sporită de colaborare a CNAM cu prestatorii de servicii medicale ce în mod 
direct sporeşte şi accesul populaţiei la serviciile de asistenţă medicală primară, care şi-a dovedit 
deja cost-efi cienţa şi cost-efi cacitatea în mai multe state europene din vest, preponderent Marea 
Britanie, Olanda, Germania, etc. 

Cadrul legislativ şi normativ în sistemul AOAM  

Asigurările obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) funcţionează în baza Legii cu privire la asi-
gurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 (modifi cată şi com-
pletată ulterior în 2003, 2004, 2005 şi 2007) şi Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de 
achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr.1593-XV din 26 decembrie 
2002. Conform art.6 alin.(2) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală „fi e-
cărei persoane asigurate i se eliberează o poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în 
temeiul căreia persoana va benefi cia de întregul volum de asistenţă medicală, prevăzut în Progra-
mul Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală aprobat de Guvern şi acordat de toate 
instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova”. 

Alte acte normative relevante asigurărilor includ Legea fondurilor AOAM şi normele metodolo-
gice de aplicare a Programului Unic al AOAM. Ambele documente sunt revizuite anual. Legea 
fondurilor AOAM este bugetul de asigurări medicale ce prevede veniturile şi cheltuielile pentru 
anul respectiv de activitate. Conform legii Nr. 847 din 24.05.1996 cu privire la sistemul bugetar 
şi procesul bugetar (art. 48) proiectul Legii fondurilor se elaborează de către Ministerul Sănă-
tăţii de comun acord cu Ministerul Finanţelor6. De facto activitatea revine preponderent CNAM, 
lucru confi rmat în cadrul interviurilor cu managementul de top al CNAM şi MS.  Ministerul Eco-
nomiei deţine atribuţia de avizare a legii respective. Legea fondurilor AOAM este completată de 
regulamentul cu privire la constituirea fondurilor, care specifi că administrarea fondurilor de că-
tre CNAM. Ulterior legea se aprobă de Parlamentul Republicii Moldova. Normele metodologice 
determină principiile de organizare şi de plată a serviciilor medicale în dependenţă de tipul de 
asistenţă medicală prevăzută în Programul Unic al AOAM. Normele metodologice sunt revăzute 
anual în funcţie de volumul mijloacelor acumulate în fondurile AOAM pentru anul respectiv, apro-

1 DRG – Diagnostic Related Groups
2 DBCs – The Diagnose Behandeling Combinaties
3 http://www.cnam.md/cnam_php/editorDir/fi le/prestatori_servicii_medicale/farmaciicontractate_02_2011.pdf
4 http://cnam.md/cnam_php/editorDir/fi le/prestatori_servicii_medicale/lista_ims_contractate_21_03_2011.pdf
5 http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsCod=4586&NewsDate=18.05.2011
6 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328230
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bate de Ministerul Sănătăţii şi CNAM şi publicate în Monitorul Ofi cial. Programul Unic se aprobă 
prin hotărâre de guvern. Programul Unic utilizat în prezent a fost aprobat prin HG nr. 1387 din 10 
decembrie 2007. Serviciile medicale incluse în Programul Unic sunt acordate de toate instituţiile 
medico-sanitare din ţară. Însă calitatea serviciilor medicale prestate diferă semnifi cativ de la o 
instituţie medico-sanitară la alta. 

Rolul şi funcţiile CNAM

CNAM a fost fondat prin Hotărârea Guvernului Nr. 950 din 7 septembrie 2001, în scopul implemen-
tării Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Statutul CNAM a fost aprobat 
prin HG nr.156 din 11 februarie 2002. 

Obiectivele Companiei sunt: 

Organizarea efi cientă a sistemului AOAM;

Asigurarea accesibilităţii şi universalităţii serviciilor de asistenţă medicală;

Desfăşurarea controlului volumului şi calităţii serviciilor medicale prestate. 

CNAM deţine competenţe primordiale în:

1. dezvoltarea politicilor de asigurări medicale; 

2. asigurarea relaţiilor contractuale de cumpărare a serviciilor medicale de la prestatori;

3. evaluarea şi verifi carea calităţii serviciilor medicale prestate.

Principalele procese ce ţin de elaborarea şi dezvoltarea politicilor de asigurări medicale se referă la: 

1. Elaborarea Programului Unic;

2. Elaborarea anuală a Legii fondurilor AOAM;

3. Elaborarea anuală a modifi cărilor la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de 
achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; 

4. Lista medicamentelor compensate.

Ponderea funcţiei de elaborare politici al CNAM este una semnifi cativă1. În mod fi resc, elaborarea 
politicilor trebuie să ţină de competenţa primordială a autorităţilor politice de nivel central, pre-
ponderent a Ministerului Sănătăţii. Rolul primordial al CNAM trebuie să se reducă la contractarea 
şi evaluarea prevederilor contractuale de către instituţiile medico-sanitare. Dacă aplicăm principi-
ile de analiză funcţională, actuala situaţie demonstrează existenţa unui confl ict de interese. Este 
necesară delegarea exclusivă a funcţiei de elaborare politici de asigurări Ministerului Sănătăţii, 
preferabil unei direcţii de asigurări medicale. CNAM trebuie cooptat doar pentru rolul de consul-
tant şi pentru feed-back. 

Activitatea de control şi evaluare este un alt exerciţiu continuu al AT în cooperare cu CNAM. Prac-
ticile de bază de evaluare şi control al calităţii serviciilor medicale prestate, se realizează prepon-
derent prin:

1. Verifi carea conformării la clauzele contractuale (volum, termeni, cost, gestionare efi cientă, 
etc.);

2. Examinarea petiţiilor şi solicitărilor parvenite din partea persoanelor asigurate.

1 Recomandările Analizei Funcţionale a CNAM-ului, 2006. Reforma Administraţiei Publice.
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Plângerile privind calitatea şi erorile în urma prestării serviciilor medicale sunt colectate prin linia 
fi erbinte sau întrebări/adresări on-line prin intermediul paginii web ofi ciale a companiei1. Sistemul 
de examinare şi redresare a plângerilor individuale este însă insufi cient de dezvoltat2. Studiul nu 
dispune de date şi argumente ce ar confi rma utilizarea altor instrumente de evaluare şi control 
precum ar fi  „cumpărătura de control”, controale inopinate, etc. Nu au fost găsite nici date refe-
ritor la existenţa unui mecanism de autoevaluare a calităţii, similar ISO medical. Acest mecanism 
ar permite maximalizarea semnifi cativă a efi cienţei procesului de evaluare, realizată prin controlul 
conformării la sistemele interne de verifi care a calităţii. 

Evaluarea periodică a serviciilor prestate se realizează preponderent în baza indicilor per capita şi 
indicilor de cazuri tratate. Indicatorii de evaluare a performanţei (indicatori la intrare, proces, ieşi-
re şi rezultat) sunt recent introduşi în practica de contractare a instituţiilor din domeniul asistenţei 
medicale primare. Dar încă lipsesc indicatorii pentru sistemul spitalicesc. E necesară implementa-
rea unui set standard de indicatori de calitate/performanţă în toate contractele cu prestatorii de 
servicii medicale de orice gen. Acest fapt ar contribui la creşterea gradului de efi cienţă şi calitate 
a serviciilor medicale prestate, în special dacă indicatorii de performanţă ar fi  asociaţi cu plăţi de 
stimulare corespunzătoare. Iar CNAM îi revine rolul de evaluare a conformităţii rezultatelor cu 
indicatorii de calitate. 

Decizia recentă a Ministerului Sănătăţii de contractare directă de către CNAM a centrelor de să-
nătate de la sate3, impune necesitatea resurselor umane suplimentare în cadrul agenţiilor terito-
riale. O parte din agenţiile teritoriale nu dispun însă de numărul necesar de angajaţi. Acest lucru 
permite a presupune că resursele umane insufi ciente din cadrul agenţiilor teritoriale, pot limita 
capacitatea de evaluare şi control al CNAM per ansamblu. 

O altă funcţie a CNAM constă în eliberarea medicamentelor compensate cu plafonarea profi tului 
comercial. Acest lucru se realizează de CNAM în baza contractului bilateral cu instituţia farma-
ceutică. Conform opiniei mai multor prestatori de servicii medicale (şefi  de servicii specializate, 
medici curanţi, manageri de spitale), procedurile de organizare a licitaţiilor publice, necesare pro-
curării centralizate a medicamentelor sunt excesiv de birocratice. O tărăgănare suplimentară o 
induc litigiile judecătoreşti ale companiilor farmaceutice ce participă la tendere. În rezultat, suferă 
semnifi cativ benefi ciarul direct al acestor servicii medicale - pacientul. Experienţa ultimilor ani 
înregistrează o tărăgănare a proceselor de procurare a medicamentelor esenţiale - anestezice, 
antibiotice, antitumorale, etc. - cu aproximativ 3 luni. 

Suplimentar, o parte din persoanele intervievate, au relatat existenţa fenomenului neformal de 
procurare a medicamentelor la preţul cel mai mic disponibil pe piaţă. Raţionamentul acestui fe-
nomen se reduce la creşterea indirectă a numărului de benefi ciari. Cantitatea însă nu substituie 
calitatea. Frecvent calitatea medicamentelor procurate la preţ minim este proastă (preponderent 
pentru produsele farmaceutice de origine ucraineană, vietnameză, o parte din produse farmaceu-
tice de origine indiană, chineză, etc.). În ultimă instanţă, are de suferit pacientul.  

Pachetul de servicii oferit de CNAM 

Serviciile medicale pentru benefi ciarii AOAM sunt prestate de instituţii medico-sanitare publice şi 
private, nemijlocit contractate şi plătite de CNAM. Programul Unic utilizat în prezent cuprinde:

1. Maladiile şi stările care necesită asistenţă medicală conform Clasifi cării Internaţionale a Ma-
ladiilor (CIM), revizia a 10-a a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS);

2. Tipurile de asistenţă medicală;

1 http://www.cnam.md/?page=44&intrebare_raspuns
2 Recomandările Analizei Funcţionale a CNAM-ului, 2006. Reforma Administraţiei Publice.
3 http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsCod=4586&NewsDate=18.05.2011
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3. Modul de acordare a serviciilor medicale;

4. Volumul asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate. 

Asistenţa şi serviciile medicale specifi cate în Programul Unic se acordă integral tuturor persoane-
lor asigurate şi parţial (asistenţă medicală primară şi urgentă) persoanelor neasigurate. Progra-
mul Unic reprezintă un pachet universal de servicii determinate de:

tendinţele demografi ce;

morbiditatea caracteristică populaţiei Republicii Moldova;

priorităţile în sănătatea publică;

Programul unic mai include câteva anexe cu:

1. Lista afecţiunilor care, după confi rmarea ca fi ind caz nou, permit prezentarea direct la me-
dicul specialist de profi l corespunzător din asistenţa medicală specializată de ambulator;

2. Lista manoperelor medicale specifi ce pentru unele specialităţi şi/sau servicii de profi l chirur-
gical, efectuate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator;

3. Lista serviciilor medicale de înaltă performanţă.

Modul de acordare a asistenţei medicale în cazul maladiilor şi stărilor specifi cate în Programul 
Unic poate avea caracter urgent sau programat, în funcţie de starea sănătăţii persoanei asigurate 
şi de prezenţa sau absenţa indicaţiilor respective. Se acordă asistenţa medicală urgentă în toate 
cazurile când neacordarea la timp a asistenţei medicale pune în pericol viaţa pacientului şi/sau 
a celor care îl înconjoară ori poate avea urmări grave pentru starea sănătăţii pacientului şi/sau 
sănătăţii publice1. Asistenţa medicală programată se acordă în cazurile când pacientul necesită 
asistenţă medicală, însă lipsesc condiţiile menţionate pentru asistenţa medicală urgentă. Volumul 
asistenţei medicale stabilit în Programul Unic presupune tipurile de asistenţă medicală şi spectrul 
general al serviciilor la care au dreptul persoanele asigurate. Condiţiile acordării asistenţei me-
dicale pentru fi ecare nivel şi tip, lista investigaţiilor paraclinice, modalitatea de plată şi criteriile 
privind contractarea prestatorilor sunt stabilite prin Normele Metodologice de aplicare a Pro-
gramului unic. Accentul revine grupurilor defavorizate şi celor de risc, orientate spre prevenirea 
maladiilor şi afecţiunilor. 

Conform unei Note analitice cu privire la sănătate în 2006, pentru sectorul de sănătate în ansam-
blu, există 2 tipuri de pachete de servicii medicale2: 

1) Pachetul MINIM de servicii disponibile pentru întreaga populaţie indiferent dacă persoana 
în prezent este sau nu asigurată.

2) Pachetul de BAZĂ de benefi cii în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate pentru persoa-
nele asigurate. 

Spectrul serviciilor incluse în ambele pachete sunt prezentate în Tabelul 7. Componenţa exhausti-
vă ale ambelor pachete de servicii se regăseşte însă în prevederile Programului Unic al AOAM3.

1 Normele Metodologice de aplicare în a.2008 a Programului Unic; Ordinul MS Nr. 138/55A din 27.03.08
2 Notă cu privire la politica de sănătate. Guvernul Moldovei, Banca Mondială 2006
3 HG nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului Unic al AOAM.
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Tabelul 7. Componenţa pachetelor minime şi de bază de servicii

Pachetul MINIM de servicii Pachetul de BAZĂ
1) Servicii primare de asistenţă medicală prestate de către un medic de 

familie într-o unitate de asistenţă de ambulatoriu sau la domiciliu;  
2) Consultări cu specialişti la policlinici şi spitale (dacă aceştia sunt incluşi în 

lista medicului de familie şi în baza îndreptării de la medicul de familie);
3) Gamă limitată de analize diagnostice şi investigaţii elementare efectuate 

în laboratoarele ambulatorii (în cazul în care sunt prescrise de medicul de 
familie);

4) Imunizare (prin intermediul Programului de Imunizare);
5) Serviciile de urgenţă în situaţiile ce prezintă pericol pentru viaţă; 
6) Asistenţă medicală spitalicească pentru tratament în caz de TB, tulburări 

mintale, cancer, astm, diabet, HIV/SIDA şi alte boli infecţioase;
7) Serviciile suplimentare ce includ: 

(a) măsuri profi lactice şi servicii medicale antiepidemice în cadrul 
programelor naţionale prevăzute în bugetul de stat; 

(b) asistenţa medicală prespitalicească în caz de urgenţe medico-
chirurgicale majore care pun în pericol viaţa persoanei; 

(c) asistenţă medicală primară prestată de către medicii de familie, care 
include examenul clinic, investigaţii şi tratament; 

(d) asistenţă medicală specializată de staţionar.

1) Asistenţă medicală 
prespitalicească de urgenţă;

2) Asistenţă medicală primară;
3) Asistenţă medicală specializată de 

ambulatoriu;
4) Asistenţă medicală de staţionar;
5) Alte servicii legate de asistenţă 

medicală (îngrijire, stomatologie 
şi subvenţii fi nanciare p/u 
medicamente pentru pacienţii cu 
hipertensiune arterială).

Sistemul de sănătate moldovenesc este preponderent axat pe servicii curative (de tratament a 
maladiilor) şi foarte puţin pe profi laxie (prevenirea bolilor) şi promovarea sănătăţii. Oamenii sunt 
obişnuiţi să se trateze şi nicidecum să-şi protejeze sănătatea. Faptul este confi rmat de incidenţa 
sporită a maladiilor non-transmisibile cardiovasculare şi oncologice. Din aceste considerente pa-
chetul de bază existent necesită indubitabil modifi cări şi ajustări argumentate. Extinderea spec-
trului de servicii din pachetul de bază însă trebuie făcută gradual şi cu precauţie, prioritatea fi ind 
oferită nu atât cantităţii serviciilor prestate, ci plasând accent primordial pe calitatea lor. Acest 
lucru presupune o serie de precondiţii, una din ele fi ind creşterea graduală şi precaută a cotei 
contribuţiilor stabilite pe fondul salarial. 

La moment, nu există nici un document ce ar stipula explicit spectrul de servicii medicale acope-
rite deplin sau parţial de către asigurările obligatorii. Lipseşte o schemă fl exibilă a co-plăţilor pen-
tru serviciile medicale prestate atât în asistenţa medicală primară, cât şi spitalicească. Astfel se 
încurajează indirect consumul excesiv şi neargumentat de servicii medicale de către consumatori 
prevăzute de către Programul Unic.

Utilizatorii principali de servicii medicale sunt pensionarii, copii mici şi invalizii şi fac parte din 
grupurile de populaţie asigurate de către stat. Ei constituie şi grupa principală de consumatori 
ai serviciilor medicale scumpe (preponderent spitaliceşti)1. Din aceste considerente, extinderea 
spectrului de servicii pentru persoanele asigurate de stat, în mod automat presupune şi revizuirea 
fundamentală a tarifelor de fi nanţare pentru ei. 

În cadrul unei mese rotunde organizată în procesul de elaborare a studiului, petrecută cu participarea 
reprezentanţilor CNAM şi a două companii private de asigurări medicale facultative, a fost expusă pă-
rerea asupra unei structurări şi specifi cări insufi ciente a serviciilor prevăzute de către Programul Unic. 
Conform opiniei asiguratorilor privaţi, acest fapt periclitează semnifi cativ posibilităţile de contractare 
a unor pachete de servicii cu instituţiile medicale. Din aceste considerente, s-a sugerat revizuirea mi-
nuţioasă a Programului Unic precum şi structurarea argumentată a serviciilor acoperite.

1 Budget Analysis of Administrative Institutions and Sector Policies in the Health Sector, 2008. CReDO. http://credo.md/arhiva/docu-
mente/CReDO%20AnalizaBugetaraSanatate_v11%208_Eng.pdf.
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Potrivit art. 11 din Legea nr. 1585-XIII din 27.02.1998, persoana asigurată are dreptul să aleagă 
prestatorul de servicii medicale primar şi medicul de familie. De facto, conform opiniei mai multor 
consumatori1 procesul este prea birocratic pentru a demotiva consumatorii în exercitarea acestui 
drept. 

2.2. Actorii principali cu care interacţionează CNAM
Subcapitolul dat conţine descrierea actorilor principali din cadrul şi în afara sistemul de sănătate 
cu care interacţionează CNAM. Au fost supuse analizei nivelele de plasare a actorilor principali din 
sistem (naţional, internaţional, local), relaţiile de ierarhie, operaţionale şi fi nanciare, existente în-
tre CNAM şi actori, intensitatea relaţiilor de colaborare precum şi statutul formal şi/sau neformal 
al acestora. S-a mai analizat gradul de delimitare a competenţelor între actori, rolul de suprave-
ghere şi potenţiale confl icte de interese (dacă există). Analiza fi nisează cu identifi carea oportuni-
tăţilor de cooperare între actori. 

Figura 5 reprezintă poziţionarea schematică a actorilor în conformitate cu distribuţia funcţiilor 
existente din cadrul sistemului de asigurări medicale. Schema a fost preluată din raportul de ana-
liză funcţională a CNAM pentru Reforma Administraţiei Publice, 2006 cu adaptare şi completare 
suplimentară de către autor.

Figura 5. Actorii sistemului de asigurări medicale obligatorii în sănătate. 
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a Sănătăţii, CNEAS – Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, AM – Agenţia Medicamentului.
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Actorii cu care interacţionează CNAM convenţional pot fi  divizaţi în:

Actori de nivel internaţional: donatori şi agenţii consultative internaţionale gen Orga-
nizaţia Mondială a Sănătăţii, Banca Mondială, Fondul Global, Fondul Monetar Interna-
ţional, Agenţia Elveţiană de Dezvoltare, etc. Aceste organizaţii au contribuit esenţial la 
instituirea, implementarea şi fortifi carea sistemului de asigurări medicale obligatorii în 
Republica Moldova. În prezent ele continuă să evalueze şi să monitorizeze dezvoltarea 
asigurărilor medicale moldoveneşti, contribuind preponderent prin susţinere metodo-
logică şi consultativă. 

Grup de actori de nivel naţional central: Parlament, Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comuni-
caţiilor, etc. Acest grup de actori reprezintă unităţi administrative guvernamentale, 
funcţia şi rolul cărora se reduce la elaborarea şi adoptarea diverselor politici de stat, 
inclusiv şi cele ce vizează direct asigurările medicale obligatorii. Suplimentar, institu-
ţiile respective asigură şi o evaluare şi monitorizare a procesului de implementare a 
acestor politici. 

Următorul grup de actori este reprezentat de o serie de instituţii guvernamentale, gen 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFS), Curtea de Conturi (CC), Consiliul Naţional de 
Evaluare şi Acreditare în Sănătate (CNEAS), Agenţia Medicamentului (AM) cu funcţii 
de reglementare, licenţiere, monitorizare, coordonare şi implementare politici de asi-
gurări medicale. Responsabilitatea principală a IFS constă în colectarea contribuţiilor 
salariaţilor şi angajatorilor. Auditul extern al CNAM este prerogativa CC; CNEAS este 
responsabil de eligibilitatea pentru contractare cu CNAM a instituţiilor medico-sanitare, 
iar AM organizează licitaţiile publice de procurare centralizată a medicamentelor nece-
sare activităţilor cotidiene a prestatorilor de servicii medicale.

Mai există şi grupul actorilor non-guvernamentali, reprezentaţi de ONG-uri de profi l, 
organizaţii/asociaţii profesionale ale medicilor, nurse şi manageri de spitale, asociaţii 
ce reprezintă drepturile pacienţilor, precum şi parteneri sociali cum ar fi  Confederaţia 
Naţională a Sindicatelor, Sindicatul „Sănătatea”, etc. 

Prestatori de servicii medicale, atât publici, cât şi privaţi. Aceşti actori au la bază funcţia 
de prestare servicii. Tipurile de servicii medicale, prestate de către instituţiile contrac-
tate sunt următoarele: 

1. asistenţă medicală urgentă prespitalicească;

2. asistenţă medicală primară inclusiv medicamente compensate;

3. asistenţa medicală specializată de ambulatoriu;

4. asistenţa medicală spitalicească;

5. alte servicii aferente asistenţei medicale:

servicii medicale de înaltă performanţă;

îngrijiri medicale la domiciliu;

tratament al persoanelor neasigurate afectate de maladii social-condiţio-
nate cu impact major asupra sănătăţii publice.

Serviciile medicale sunt prestate consumatorilor/benefi ciarilor prin intermediul următorilor actori 
(Tabelul 8):
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Tabelul 8. Tipul asistenţei medicale, actorii contractaţi şi spectrul serviciilor prestate

Tipul asistenţei 
medicale

Actori (contractaţi în 2009) Servicii prestate

Asistenţă 
medicală urgentă 
prespitalicească 
(AMUp)

5 staţii zonale de asistenţă medicală 
urgentă şi 2 IMS departamentale şi 
private Contractate de CNAM după 
principiul „per capita”

Urgenţe medico-chirurgicale asigurate în regim 
continuu de la locul accidentului sau îmbolnăvirii 
şi în timpul transportării până la transmiterea 
pacientului IMS

Asistenţa medicală 
primară (AMP)

73 IMS inclusiv 2 IMS republicane, 20 
IMS municipale (5 asociaţii medicale 
teritoriale (AMT), un Centrul medicilor 
de familie (CMF), 14 centre de sănătate 
(CS), 46 IMS raioanele (35 CMF şi 11 CS 
autonome), 3 IMS departamentale şi 2 
IMS private.
Contractate de CNAM pe principiu 
„per capita” şi „caz tratat” în cadrul 
cabinetelor de proceduri, staţionarelor de 
zi şi la domiciliu 

– supravegherea sănătăţii persoanelor 
înregistrate

– promovarea modul sănătos de viaţă
– imunizare conform calendarului de vaccinări 

şi indicaţii epidemiologice
– examene medicale profi lactice
– planifi carea familiei
– supravegherea dezvoltării copilului
– îngrijirea antenatală, supravegherea 

gravidelor, îngrijirea postnatală a lăuzelor
– intervenţii medicale de reabilitare şi 

recuperare
– vizite şi îngrijiri la domiciliu,
– organizarea şi efectuarea măsurilor 

antiepidemice primare în focare de boli 
infecţioase

Asistenţa medicală 
specializată de 
ambulatoriu 
(AMSA)

86 IMS, inclusiv 19 IMS republicane, 22 
IMS municipale, 40 IMS raioanele şi 5 IMS 
departamentale şi private
Contractare conform principiului „per 
capita”

– consultaţia medicului specialist de profi l,
– recomandări p/u efectuarea analizelor 

de laborator inclusiv bacteriologice, 
virusologice, serologice şi instrumentale

– îndreptare spre alţi medici specialişti de profi l 
sau spital, conform regulamentului stabilit

– tratament, reabilitare medico-socială, 
supraveghere în dinamică de către medicul 
de familie

Asistenţa medicală 
spitalicească (AMS)

IMS:
- republicane
- municipale (Bălţi, Chişinău)
- raionale
- departamentale
Contractare conform principiului „per caz 
tratat” 

Spitalizarea integrală şi parţială (staţionar de zi)
Sistem de referire: 
Asistenţă persoanelor asigurate cînd prestarea 
serviciilor medicale nu putea fi  efectuată 
în condiţii de laborator sau starea sănătăţii 
pacientului necesită a fi  supravegheată în condiţii 
de spital. De asemenea în baza deciziei medicului 
de familie sau consiliul medical consultativ.

Servicii medicale de 
înaltă performanţă

15 IMS (7 republicane, 2 municipale, 6 
private)
Contractare conform principiului „per 
serviciu”

Rezonanţă Magnetică Nucleară (RMN)
Tomografi e computerizată (CT)
Scintigrafi e
Investigaţii radiografi ce
Investigaţii genetice
Determinare parametri imunologici

Asistenţă medicală 
prestată persoanelor 
neasigurate cu maladii 
social-condiţionate

IMS republicane de profi l 
Contractare conform principiului „per 
caz tratat”

Ftiziopulmonologie
Psihiatrie
Narcologie
Oncologie
Dermatovenerologie
SIDA
Infecţii

Notă: Tabelul conţine lista serviciilor principale. Lista integrală de servicii acordate în cadrul AOAM este mult 
mai extinsă, fi ind exhaustiv refl ectată în Programul Unic. 
Surse: evaluările autorilor
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În continuare vor fi  supuşi analizei doar actorii cheie cu care interacţionează CNAM. 

Statutul CNAM prevede subordonarea Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova1. Colabo-
rarea cu aceşti 2 actori se efectuează prin intermediul consiliului de administrare. CNAM prezintă 
Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Sănătăţii rapoarte anuale privind activitatea sa fi nan-
ciară şi modul de utilizare a mijloacelor acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală şi dări de seamă trimestriale şi anuale Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Sta-
tistică. Avantajul principal al acestui tip de subordonare se reduce la un anumit grad de autono-
mie a CNAM în sector. Acest lucru a permis obţinerea unei efi cienţe sporite într-un termen scurt, 
oferind consecutiv şi un grad substanţial de continuitate şi durabilitate a reformelor de sănătate.

Practicile internaţionale pozitive oferă însă şi alte exemple de subordonare a agenţiilor de asigu-
rări. Specifi cul activităţilor CNAM îl apropie substanţial de Ministerul Sănătăţii care este următorul 
actor-cheie de interacţionare cu CNAM. În Marea Britanie spre exemplu, agenţia guvernamentală 
responsabilă nemijlocit de gestionarea fondurilor de asigurări medicale se supune administrativ 
Ministerului Sănătăţii. O precondiţie însă este transferul proprietăţii prestatorilor de servicii me-
dicale de la stat sectorului public şi/sau privat. Avantajul acestui tip de subordonare se reduce la 
o armonizare şi consolidare mai efi ciente a priorităţilor politice în domeniul asigurărilor medicale. 
Totuşi, subordonarea directă Ministerului Sănătăţii a unui număr impunător de instituţii medico-
sanitare de nivel republican, precum şi a serviciilor de medicină legală şi medicină preventivă nu 
permite deocamdată implementarea acestui lucru. 

În acelaşi timp, există o coordonare şi colaborare strânsă şi continuă între CNAM şi MS. Funcţia de 
elaborare a politicilor de asigurări este una absolut improprie unei agenţii responsabile de gestio-
narea fondurilor de asigurări. Anterior, în cadrul Ministerului Sănătăţii a existat Direcţia de Asigu-
rări Medicale, funcţia principală a căreia se reducea la elaborarea politicilor sectoriale ce vizează 
asigurările precum şi reglementarea acţiunii CNAM în sector. În cadrul numeroaselor transformări 
structurale ale Ministerului Sănătăţii această direcţie a fost lichidată, funcţiile respective fi ind par-
ţial delegate altor direcţii ministeriale. 

În cadrul sistemului actual de sănătate nu există un actor independent ce exclusiv ar fi  responsabil 
de monitorizarea continuă a fenomenului de corupţie din cadrul sistemului de sănătate. Eforturi 
sporadice au fost întreprinse de careva ONG-uri preocupate preponderent de drepturile omului şi 
de obicei la iniţiativa donatorilor internaţionali2. 

Există necesitatea introducerii practicii de acordare a gradului de licenţă lucrătorilor medicali. Li-
cenţa respectivă trebuie eliberată pentru o durată limitată. Instituţia respectivă trebuie să deţină 
atât autonomie de exercitare a atribuţiilor, cât şi autoritate de penalizare. Aceluiaşi actor ar fi  
posibil de delegat şi funcţia de monitorizare a tuturor cazurilor de malpraxis. Iar crearea unei 
comisii independente extrajudiciare, menite să soluţioneze aceste situaţii, ar facilita substanţial 
amplifi carea calităţii serviciilor medicale prestate atât de medici, cât şi de personalul medical. 

Analiza prestatorilor de servicii medicale conform principiul structural, elucidează un grad sporit 
de complexitate a instituţiilor medico-sanitare existente în sistem. Spre exemplu, în asistenţa me-
dicală primară există cel puţin 5 tipuri de instituţii medicale primare. Luând în consideraţie faptul 
că spectrul serviciilor medicale primare prestate diferă nesemnifi cativ de la un tip de instituţie la 
alta, această delimitare pare a fi  una mai mult artifi cială şi extrem de complexă. Ce prezintă inte-
res însă, este statutul juridic al unităţilor de asistenţă medicală primară. O importanţă majoră o 
deţin centrele medicale primare autonome şi cele private. Doar acest mod de existenţă a servicii-
lor de asistenţă medicală primară şi-au demonstrat efi cienţa maximă în occident.

1 HG nr. 156 din 11.02.2002 cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
2 Monitorizarea consolidării capacităţilor din sistemului ocrotirii sănătăţii în prevenirea şi combaterea corupţiei, 2008, 2010. CReDO. 
h  p://www.credo.md/pagini/ac  uni.php?limba=rom&id=40
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Acelaşi grad sporit de complexitate se observă şi în cadrul sistemului spitalicesc. Multitudinea 
spitalelor republicane, municipale, departamentale, raionale, etc. complică esenţial gestionarea 
lor în ansamblu la nivel de sistem. Suplimentar, acestea induc confuzie şi în rândul benefi ciarilor. 
Majoritatea spitalelor au fost construite în perioada sovietică, ilustrând sistemul centralizat verti-
cal de gestionare a resurselor. Acest lucru se dovedeşte inoportun în condiţiile unei economii de 
piaţă fl exibile 

Referitor la serviciile medicale de înaltă performanţă, situaţia rămâne în defavoarea serviciilor pu-
blice. Piaţa serviciilor medicale performante private a înregistrat un salt semnifi cativ pe parcursul 
ultimilor ani, iar posibilitatea de a fi  contractaţi direct de CNAM doar a amplifi cat fenomenul. Con-
curenţa în domeniu a atins nivele maxime în foarte scurt timp. Surprinzător însă, acest fenomen 
a amplifi cat benefi c şi semnifi cativ calitatea serviciilor medicale de înaltă performanţă prestate în 
instituţiile publice1. Acesta este un benefi ciu cert în favoarea consumatorilor. 

Situaţia cu actorii responsabili de prestarea serviciilor în cadrul maladiilor social-condiţionate va-
riază esenţial de la caz la caz. Spre exemplu, priorităţi de nivel global precum ar fi  HIV/SIDA şi 
tuberculoza, benefi ciază de contribuţii fi nanciare semnifi cative din partea Fondului Global şi altor 
donator interesaţi. Aceasta a permis dezvoltarea vertiginoasă a instituţiilor medicale respective 
şi creşterea semnifi cativă a gradului lor de competitivitate atât în efi cienţă, cât şi calitate. O parte 
din servicii însă, preponderent serviciul psihiatric şi oncologic încă urmează să se dezvolte în acest 
sens. Problemele majore ţin de aceleaşi structuri administrative imense ce necesită restructurare, 
lipsa de concurenţă din partea sistemului privat şi capacităţile manageriale insufi ciente de gesti-
onare a acestor servicii. În consecinţă, consumul de resurse din asigurările medicale este prepon-
derant orientat spre întreţinerea serviciilor şi foarte puţin spre necesităţile curative şi în special 
profi lactice ale benefi ciarilor. 

Referitor la delimitarea competenţelor între actori se poate menţiona următoarele: 

Introducerea asistenţei medicale primare de rând cu asigurările medicale constituie 
componentele fundamentale ale procesului de reformă a sistemului moldovenesc de 
sănătate. Ca orice reformă, aceasta a întâmpinat pe parcursul implementării o serie de 
bariere. Una din bariere ţine de delimitarea insufi cientă a competenţelor medicului de 
familie în raport cu cele ale medicului specialist. Parţial aceasta se explică prin lipsa de 
competenţe fundamentale ale medicului de familie, cultura de delegare a pacientului 
medicului specialist moştenită din sistemul Semaşco şi rezistenţa la schimbare din par-
tea medicului specialist. 

Nu există o delimitare clară a rolului de supraveghere a calităţii serviciilor medicale pre-
state. Situaţia e valabilă atât în asistenţa medicală primară, cât şi în cadrul spitalelor. Cu 
excepţia standardelor de calitate introduse recent, şi deocamdată incomplete pentru 
unele discipline, lipsesc mecanismele de monitorizare şi evaluare a calităţii deprinderi-
lor practice ale lucrătorilor medicali. Se presupune că această funcţie revine asociaţilor 
medicale profesionale. În realitate însă, societăţile profesionale deţin rol de ghidare şi 
formare continuă a specialiştilor şi foarte puţin de penalizare a cazurilor de malpraxis. 

Există şi confl icte de interese. Societăţile medicale sunt structuri profesionale pur bi-
rocratice, caracterizate prin rezistenţă marcantă la schimbare și progresul, grad redus 
de adaptabilitate şi fl exibilitate. Dimensiunile mici ale Republicii Moldova favorizează 
o interdependenţă puternică a specialiştilor medicali unul de celălalt. Acest fenomen, 
foarte specifi c spaţiului post-sovietic, este întâlnit, de altfel, nu doar în sectorul medical. 
În mod cumulativ, aceste fenomene explică persistenţa status quo-ului sistemului de 
sănătate din perspectiva reformelor. Impactul ambelor fenomene se răsfrânge direct şi 
asupra sistemului de asigurări medicale. 

1 Raportul de evaluare a efi cienţei serviciului de computertomografi e din cadrul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, PNUD, 
decembrie 2010.
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Capitolul dat analizează componentele structurale şi aspectele funcţionale ale organelor de adminis-
trare şi control intern al CNAM şi anume: consiliul de administraţie, direcţia executivă şi comisia de 
cenzori. Au fost supuse analizei procesele interne de desfăşurare a activităţilor CNAM, procesul deci-
zional vertical şi cel orizontal din cadrul direcţiei executive şi relaţia CNAM cu Agenţiile Teritoriale. 

3.1. Consiliul de administraţie 
Conform Statutului CNAM, aprobat prin HG nr. 156 din 11.02.2002, Consiliu de Administraţie (CA) 
este organul suprem de autoadministrare a companiei. Scopul existenţei consiliului se reduce la 
„susţinerea intereselor tuturor asiguraţilor în raporturile cu direcţia executivă a Companiei şi garan-
tarea corectitudinii şi echităţii sociale în realizarea asigurării obligatorii de asistenţă medicală”. 

Consiliului de Administraţie  al CNAM se alege pentru o perioadă de 4 ani şi este aprobat prin 
hotărâre de guvern. Conform statutului, funcţia de membru al consiliului de administraţie este in-
compatibilă cu funcţia de angajat CNAM. CA este condus de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. De 
regulă, atribuţiile preşedintelui sunt oferite reprezentantului Guvernului. CA include 15 membri: 
câte un reprezentant al Parlamentului şi al Preşedinţiei, 5 reprezentanţi ai Guvernului (din care 2 
cooptaţi de Ministerele Finanţelor şi Economiei şi 2 de cel al Sănătăţii), 3 reprezentanţi ai Confede-
raţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, 3 reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale 
a Sindicatelor din Moldova, 1 reprezentant al organizaţiei profesionale a lucrătorilor medicali şi 1 
reprezentant al organizaţiilor de protecţie a drepturilor pacienţilor. 

În pofi da faptului că componenţa Consiliului de Administraţie al CNAM reprezintă un spectrul larg 
de interese, se observă o dominare funcţională în favoarea autorităţilor administraţiei publice de 
nivel central. Pacienţii, benefi ciarii primordiali a sistemului de asigurări medicale, sunt reprezen-
taţi de o singură persoană şi anume vicepreşedintele asociaţiei bolnavilor de miopatie1. Lipsesc 
însă reprezentanţi ai pacienţilor cu maladii tratarea cărora prezintă prioritate strategică naţională 
pentru programele de sănătate publică şi anume reprezentanţii pacienţilor cu maladii cardiovas-
culare şi/sau cancer2. 

Prestatorii de servicii medicale sunt reprezentaţi de organizaţia profesională Liga Medicilor. Nu 
există însă reprezentanţi ai ONG-urilor. Rămâne obscur şi procesul decizional la accederea mem-
brilor în consiliul respectiv. Nu există transparenţă pentru publicul larg: nu e clar dacă există con-
curs de alegere a membrilor consiliului şi care ar fi  criteriile de includere pentru concursul respec-
tiv.

Componenţa nominală actuală a CA a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720 din 
18.07.2005 (MO101-103/29.07.05 art.790) şi persistă în componenţa respectivă până în prezent 
(iulie 2011). Preşedintele CA, Eremciuc Vladimir, deputat PCRM în Parlament, a decedat la 15 ianu-
arie 2011. Document ce ar specifi ca numirea în funcţie a unui nou preşedinte CA nu a fost depistat. 
S-a mai constatat şi o nerespectare de clauză cu privire la durata mandatului membrilor CA. La 
momentul actual ea depăşeşte perioada de 4 ani prevăzuţi de statutul consiliului. Un alt membru 

1 Boală cronică, incurabilă, cu caracter progresiv a sistemului muscular, debut frecvent în copilărie.
2 Cea mai înaltă mortalitate este înregistrată în cazul cancerelor de sân, col uterin şi pulmonar. În 2009 incidenţa acestor cancere a fost 
de 226 de oameni la 100 mii locuitori.

3. Guvernanţă instituţională
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al CA, Golovin Boris, în calitate de ex-viceministru al sănătăţii şi protecţiei sociale, a încetat să-şi 
exercite atribuţiile încă din 2009. 

Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt: 

a) trasarea obiectivelor principale de activitate ale Companiei pe termen mediu;

b) supravegherea respectării echităţii sociale; 

c) coordonarea tarifelor medii pentru serviciile medicale şi a Programului Unic al AOAM;

d) aprobarea în Guvern a proiectului legii anuale cu privire la fondurile AOAM, a regulamente-
lor de asigurări şi reasigurări, cu privire la determinarea mărimii primelor, modului de for-
mare şi distribuire a fondurilor AOAM, aprobarea devizului de venituri şi cheltuieli, rapoar-
telor fi nanciare anuale ale Companiei şi rapoartelor anuale privind executarea (utilizarea) 
fondurilor respective, etc. 

Atribuţiile CA mai prevăd şi aprobarea componenţei nominale a comisiei de cenzori, informarea 
opiniei publice despre activitatea CNAM, propuneri privind numirea (pe bază de concurs) sau 
destituirea directorului general al Companiei, etc.

Grila de atribuţii ale CA nu stipulează dacă există sau nu competenţe şi mecanisme concrete de su-
praveghere, evaluare şi monitorizare a calităţii performanţei generale a CNAM, atât la nivelul ma-
nagementului de top, cât şi a livrabilelor de bază ale Companiei. A fost imposibil de elucidat dacă 
există careva indicatori de performanţă pentru managementul executiv şi care sunt pârghiile de 
infl uenţă ale consiliului în situaţii de neconformare a performanţei generale a CNAM la obiecti-
vele planul strategic de dezvoltare a CNAM. Suplimentar, nu a fost depistată o strategie/plan de 
dezvoltare al CNAM pe termen mediu sau lung. Conform statutului, CA se convoacă în funcţie 
de necesităţi, dar cel puţin de 4 ori pe an, adică trimestrial. În cazuri excepţionale, consiliul este 
convocat la cererea preşedintelui consiliului de administraţie, a directorului general CNAM sau a 
comisiei de cenzori. Analiza din cadrul studiului a folosit 2 procese verbale ale şedinţelor consiliu-
lui de administrare: Nr. 1 din 28 aprilie 2010 şi Nr. 2 din 22 septembrie 2010, convocate respectiv la 
5 luni diferenţă. Conform statutului, deciziile Consiliului se adoptă cu simpla majoritate din voturi 
ale membrilor prezenţi la şedinţă, dar nu sunt validate când la ele participă mai puţin de 2/3 din 
membri, adică 10 persoane. Din cauza dominării funcţionale în favoarea autorităţilor administraţiei 
publice de nivel central, aceasta prevedere a statutului CA rămâne riscantă. Asta deoarece ipote-
tic, în anumite circumstanţe, deciziile pot fi  adoptate şi de 6 oameni (majoritatea din 10 prezenţi, 
ultimii fi ind 2/3 din total). De aceea, prin simplă dominare numerică, Guvernul poate să–şi impună 
voinţa. Iar acest lucru apare în contradicţie cu principiile unei bune guvernări. Conform proceselor 
verbale prezentate de CNAM, deciziile au fost aprobate de 8 membri prezenţi la consiliu. O notă 
suplimentară însă specifi că faptul că 2 din membrii prezenţi ai CA mai deţineau şi dreptul de vot 
acordat de încă 2 membrii a consiliului care lipseau la momentul întrunirii. Nu este clar dacă aceas-
tă procedură de „transmitere” a votului se încadrează sau nu în cadrul legal existent.

3.2. Managementul executiv
Subcapitolul de faţă analizează structura, competenţele, puterea de decizie şi modul de funcţio-
nare a managementului executiv al CNAM. Suplimentar a fost supusă analizei grila de atribuţii şi 
responsabilităţi a directorului general.

Administrarea operativă şi executivă a CNAM este atribuţia principală a direcţiei executive. Con-
form statutului, principalele responsabilităţi a managementului executiv al CNAM se reduc la:

colectarea, evidenţa şi controlul corectitudinii calculării şi virării primelor de asigurare;

încasarea penalităţilor şi sancţiunilor fi nanciare şi distribuirea lor în fondurile AOAM;
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controlul calităţii şi al volumului asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate; 

realizarea decontărilor cu instituţiile medico-sanitare; 

monitoring-ul informaţional şi statistic al AOAM;

calcularea mărimii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, participarea 
la elaborarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a proiec-
tului devizului anual de cheltuieli CNAM, a rapoartelor şi bilanţului anual, etc., inclusiv 
prezentarea acestora spre aprobare consiliului de administraţie.

Directorul general al CNAM este managerul principal, responsabil direct de activităţile direcţiei 
executive. Este ales pe bază de concurs şi numit în funcţie pe termen de cinci ani prin Hotărâre de 
Guvern, la propunerea Consiliului de Administraţie. Conform Statutului, competenţele principale 
ale directorului general includ: 

administrarea activităţii CNAM şi executarea tuturor deciziilor consiliului de adminis-
traţie; 

gestionarea patrimoniului, organizarea şi dirijarea procesului de acumulare a contribuţi-
ilor; utilizarea mijloacelor fi nanciare şi dirijarea activităţilor investiţionale;

evidenţa contabilă, statistică şi a lucrărilor de secretariat; 

dirijarea procesului de selectare şi instruire a personalului, numirea în funcţie a condu-
cătorilor agenţiilor teritoriale şi ramurale; angajarea/eliberarea personalului şi aplicarea 
sancţiunilor (după caz); stabilirea retribuirii muncii angajaţilor; etc.

colaborarea cu organizaţiile de stat, obşteşti şi internaţionale în conformitate cu dispo-
ziţiile consiliului de administraţie; 

Puterea de decizie a directorului general rezultă din deciziile Consiliului de Administraţie. 
Competenţele executive și de supraveghere par a fi  clar determinate, însă nu s-a obţinut răspuns 
la întrebarea dacă există careva mecanisme şi instrumente de aplicare practică a acţiunilor de su-
praveghere (indicatori de performanţă pentru angajaţii CNAM, fi şe de post, instrucţiuni de muncă 
specifi ce atribuţiilor fi ecărui angajat, scheme concrete de motivare/corecţie/penalizare în caz de 
neconformare, etc.).

3.3. Comisia de cenzori
Comisia de cenzori, este organul de control al activităţii CNAM. Componenţa nominală actuală a 
Comisiei de cenzori este aprobată prin decizia CA al CNAM din 27 iulie 2005 şi e formată din 7 per-
soane1: 4 reprezentanţi ai Guvernului (Ministerele Justiţiei, Finanţelor, Economiei şi Sănătăţii), un 
reprezentant al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova şi 2 reprezentanţi 
ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (specialişti în domeniul fi nanciar-bancar şi 
al asigurărilor). Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de cenzori a CNAM a fost aprobat 
prin decizia CA al CNAM din 27 decembrie 2005. Componenţa comisiei de cenzori se confi rmă de 
către CA pentru un termen de 4 ani. Similar Consiliului de administraţie, comisia de cenzori îşi păs-
trează actuala componenţă deja pe parcursul a 6 ani consecutiv, fără a respecta clauza cu privire 
la durata mandatului prevăzută de legislaţie. 

Responsabilitatea principală a Comisiei de cenzori se reduce la supravegherea respectării de către 
CNAM a prevederilor legale. Aceasta se realizează prin controlul intern al activităţii fi nanciar-eco-
nomice şi investiţionale a Companiei şi sesizarea oportună a consiliului de administraţie despre 

1 Statutul CNAM, adoptat prin HG nr. 156 din 11.02.2002.
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toate riscurile de falimentare, controlul obligaţiilor CNAM faţă de benefi ciarii asigurărilor. Con-
troalele se efectuează la iniţiativa membrilor Comisiei de cenzori, la cererea Consiliului de Admi-
nistraţie sau la cererea Guvernului, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova1. Controlul 
extern al activităţii generale a CNAM este efectuat de către organele abilitate cu funcţii de control 
(CC; CCEC, etc.). Suplimentar, din 2010, în cadrul CNAM a fost instituit şi Serviciul de Audit Intern al 
CNAM, responsabil şi de implementarea sistemului de management fi nanciar şi control intern2 Din 
punct de vedere funcţional, este clară raportarea nemijlocită a Comisiei de Cenzori Consiliului de 
administrare, în timp ce serviciul de audit intern se supune şi raportează direct managementului 
executiv al CNAM. Întrebarea care apare este următoarea: de ce este necesară o Comisie de cen-
zori dacă este obligatoriu şi se efectuează auditul anual atât intern, cât şi extern al companiei?

3.4. Relaţia CNAM – Agenţii Teritoriale 
Subcapitolul analizează structura, competenţele, puterea de decizie şi modul de funcţionare al 
agenţiilor teritoriale în relaţia lor cu CNAM.

Agenţiile teritoriale şi ramurale se subordonează direct CNAM. Fondarea, reorganizarea sau li-
chidarea unei AT întră în competenţa directă a CNAM. Statele de personal, numărul unităţilor şi 
amplasarea AT se stabileşte în raport cu numărul benefi ciarilor de servicii prestate. AT este dirijată 
de către un director, desemnat în funcţie de directorul general al CNAM. Unele AT dispun şi de di-
rector-adjunct. Cu excepţia municipiilor, o AT deserveşte 3 raioane învecinate geografi c. Această 
structură teritorial-administrativă corespunde structurii judeţelor, prezentă la etapa de iniţiere a 
reformelor de sănătate. În medie, în cadrul unei AT activează 3 specialişti coordonatori, câte unul 
responsabil pentru fi ecare raion în parte. Conform datelor furnizate de CNAM, către 31.12.2010 
numărul total al angajaţilor CNAM şi AT constituia 297 persoane, dintre care 210 conducători şi 
specialişti şi restul – personal auxiliar. Comparativ cu 2009, numărul total al angajaţilor a constituit 
290 persoane. În pofi da unei creşteri de personal, conform datelor paginii ofi ciale web a CNAM, 
o serie de AT nu dispun pentru moment de completarea deplină cu state de personal (Taraclia, 

Comrat, Soroca, etc.). Obiectivele de dezvoltare ale Strategiei de dezvoltare a sistemului de să-
nătate3 presupun decentralizarea masivă a instituţiilor medico-sanitare primare şi crearea unită-
ţilor autonome şi private. În aceste circumstanţe, fi ecare instituţie medico-sanitară nou creată 
(autonomă sau privată) va deţine dreptul de contractare directă cu CNAM. Ministerul Sănătăţii 
a raportat recent o iniţiativă de contractare directă cu CNAM a centrelor de sănătate de la sate4. 
Acest lucru va induce însă inevitabil şi o creştere esenţială a volumului de lucru pentru angajaţii 
CNAM, în general, şi AT, în particular.  

1 Regulament cu privire la activitatea comisiei de cenzori a CNAM, proces verbal  al CA Nr.2 din 27.12.05
2 Ordin CNAM Nr.105-A din 09 iunie 2010 Cu privire la implementarea sistemului de management fi nanciar şi control
3 http://www.ms.gov.md/_fi les/1280-Strategia_2008_2017_rom.pdf
4 http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsCod=4586&NewsDate=18.05.2011
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Acest capitol analizează partea de venituri în fondurile administrate de CNAM, evoluţia și structura 
acestora, examinează aspectele de echitate socială în rândul contribuabililor și identifi că principalele 
probleme legate de formarea și evidenţa veniturilor.

4.1. Formarea veniturilor
Veniturile FAOAM se constituie din primele în mărime procentuală achitate de angajaţi şi anga-
jatori, primele în mărime fi xă achitate de persoane fi zice, transferuri de la bugetul de stat (pen-
tru asigurarea unor categorii de populaţie) şi alte venituri (amenzi, sancţiuni şi dobânzi aferente 
soldurilor mijloacelor băneşti ale FAOAM). Legislaţia existentă prevede că „primele de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală se stabilesc ca contribuţii fi nanciare în mărimi sufi ciente pentru 
îndeplinirea Programului unic şi desfăşurarea activităţii asigurătorului”1. Suma transferurilor din 
bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea per-
soanelor prevăzute la art.4(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 
se stabileşte anual prin legea bugetului de stat, reprezentând o cotă procentuală din totalul chel-
tuielilor aprobate ale bugetului de stat.  

În realitate, cota procentuală a fost stabilită în 2004 la 4%, un nivel considerat rezonabil la acea 
vreme pentru a putea fi  achitat de angajaţi şi angajatori, şi este gradual majorată pentru a satisfa-
ce o cotă mai mare a necesităţilor a sistemului de sănătate (în prezent fi ind de 7%). Transferurile 
de la bugetul de stat au rolul de a acoperi diferenţa dintre necesităţile sistemului de sănătate şi 
veniturile colectate din primele plătite de angajatori, angajaţi şi alte persoane fi zice. Deşi Legea 
cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală stabileşte că „asigurarea obligatorie de 
asistenţă medicală a persoanelor neangajate enumerate la art.4 alin.(4) se realizează din con-
tul bugetului de stat”, suma transferată per persoană asigurată este mult mai mică decât costul 
primelor achitate de alte categorii. Pentru viitor se preconizează majorarea primei procentuale 
achitate de către angajaţi şi angajatori şi reducerea graduală până la eliminarea completă a tran-
sferurilor de la bugetul de stat.

4.2. Prognoza veniturilor FAOAM 
Elaborarea bugetului CNAM face parte din procesul bugetar anual, veniturile CNAM fi ind pro-
gnozate de regulă pe termen scurt – 1 an. În acelaşi timp, Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu 
stabileşte nivelul primelor de asigurare medicală obligatorie şi prognozează salariul mediu lunar 
pentru trei ani, ceea ce permite prognozarea unei părţi importante a veniturilor FAOAM pe peri-
oadă medie. Desigur, relevanţa acestor estimări depinde mult de acurateţea prognozelor privind 
rata de ocupare şi salariul mediu lunar. 

Nu este foarte clar modul în care au fost elaborate prognozele până în prezent, având în vedere că 
CNAM nu a dus o evidenţă strictă a numărului de persoane asigurate, mai cu seamă a angajaţilor. 
Aceste date au fost oferite de BNS (numărul mediu anual de angajaţi), fi ind diferite de numărul 
efectiv de angajaţi asiguraţi pe parcursul anului. Astfel, după ce în 2010 aceste date au fost proce-
sate de CNAM, s-a înregistrat o creştere de 24% (174 mii) a numărului de angajaţi asiguraţi, care s-a 

1 Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1387 din 10.12.2007

4 .  V e n i t u r i l e  F A O A M
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soldat imediat cu lărgirea gradului de acoperire cu asigurare medicală a populaţiei cu cca. 10 p.p. 
După cum am menţionat în primul capitol, aceasta nu este o abordare corectă pentru raportarea 
acoperirii cu asigurare medicală obligatorie. De asemenea, nu există o metodologie clară de evi-
denţă a categoriilor asigurate din contul statului. Pentru unele din ele, se folosesc datele recensă-
mântului din 2004, astfel încât numărul populaţiei asigurate conform acestor categorii nu variază 
pe parcursul mai multor ani. Cu siguranţă, aceste lacune infl uenţează calitatea prognozelor pe 
termen scurt. Iar lipsa prognozelor pe termen mediu nu permite evaluarea capacităţilor reale de 
fi nanţare a sistemului raportate la necesităţile crescânde ale populaţiei. De asemenea, prognoza 
calitativă este deosebit de importantă pentru stabilirea cotei optimale a primei de asigurări medi-
cale şi modifi carea acesteia în timp, astfel încât să nu genereze o povară excesivă asupra angaja-
torilor/angajaţilor şi, în acelaşi timp, să răspundă adecvat necesităţilor sistemului de sănătate. 

Dacă suma transferurilor de la bugetul de stat executată a coincis întotdeauna cu suma aproba-
tă, acesta nu este cazul altor surse de venit al FAOAM. În cazul primelor de asigurare achitate în 
mărime procentuală de către angajaţi şi angajatori (care a reprezentat a doua sursă de venit după 
importanţă pe parcursul anilor, cu excepţia anului 2009), diferenţele nu au fost foarte mari şi, de 
cele mai multe ori, în direcţie pozitivă, dar care totuși refl ectă capacităţile slabe în realizarea unor 
prognoze veridice. Singura excepţie a fost anul 2009, când criza economică a afectat numărul 
salariaţilor (mulţi agenţi economici au migrat spre economia informală astfel încât numărul salari-
aţilor angajaţi formal s-a redus, chiar dacă numărul populaţiei ocupate nu a înregistrat modifi cări 
importante). Astfel, contribuţiile procentuale ale angajaţilor și angajatorilor au fost mai mici cu 
15% decât prognoza de la început de an (Figura 6).

Figura 6. Primele de asigurări de la angajatori şi angajaţi

Sursa: CNAM și calculele autorilor în baza datelor CNAM.

În același timp, autorităţile au fost prea optimiste în ceea ce priveşte asigurarea persoanelor auto-
angajate și a persoanelor inactive în vârstă aptă de muncă. În anul 2004, primul an de implementa-
re a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a fost prognozat că cca. 300000 persoane se vor 
asigura în mod individual. În realitate doar cca. 10% dintre aceștia au procurat poliţe de asigurare. 
Aceasta s-a întâmplat pentru că nu au fost elaborate mecanisme care să asigure achitarea prime-
lor de asigurare în mărime fi xă, iar populaţia nu a sesizat benefi ciile clare de la deţinerea poliţei e 
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asigurare medicală . Ca urmare, chiar începând cu următorul an, prognoza a fost redusă drastic 
(cu 50% în 2005 și 60% în 2006). Însă, până în prezent, la această sursă de venit prognoza nu a fost 
îndeplinită niciodată, în pofi da facilităţilor care au fost oferite. Astfel, cca. 20-30% din populaţie 
ţării nu este asigurată, și aceasta este una din problemele de bază ale sistemului de asigurări me-
dicale obligatorii din Moldova. 

4.3. Structura veniturilor FAOAM
Majorarea contribuţiei procentuale achitate de angajaţi şi angajatori a fost principala sursă a creş-
terii veniturilor FAOAM în anii 2004-2009, astfel încât în 2009 ponderea acestora în veniturile to-
tale a atins 47% (Figura 7), cu o uşoară scădere la 42% în 2010, după majorarea transferurilor de la 
bugetul de stat într-un an de recuperare economică.

Figura 7. Structura şi evoluţia veniturilor FAOAM. 

Sursa: CNAM.

De fapt, 2009 a fost singurul an când transferurile de la bugetul de stat au fost reduse cu 20% 
din cauza acumulărilor joase ale veniturilor în bugetul de stat, ceea ce a determinat dependenţa 
majoră de resursele extra-bugetare. În acest fel, sistemul actual de fi nanţare (din contribuţii şi 
transferuri de la bugetul de stat) s-a dovedit a fi  efi cient, astfel încât reducerea transferurilor de la 
bugetul de stat a fost parţial compensată de contribuţiile procentuale ale angajaţilor şi angajato-
rilor. Dar aceasta nu înseamnă neapărat că relaţia în sens invers este tot atât de posibilă, astfel în-
cât o reducere a salariilor să poate fi  compensată cu creșterea proporţională a transferurilor de la 
bugetul de stat. Evoluţia dată ar putea fi  utilizată pentru simularea impactului fi nanţării sistemului 
de asigurări medicale integral din contribuţia angajaţilor/angajatorilor şi a primelor de asigurare 
în sumă fi xă, aşa cum se preconizează pe termen lung. Astfel, este necesar de estimat perioada 
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optimală pentru reducerea raportului transferuri bugetare/alte venituri la zero şi nivelul maxim al 
cotei procentuale care poate fi  achitată de către angajaţi și angajatori fără a crea stimulente adiţi-
onale de eschivare de la declararea veniturilor prin majorarea insuportabilă a poverii fi scale. 

În acelaşi timp, populaţia din afara pieţii muncii, care nu este acoperită de categoriile asigurate de 
stat, reprezintă cca. 30% (datele din 2010 diferă semnifi cativ de datele din anii precedenţi, din ca-
uza raportării diferite de către CNAM și BNS și, după cum am menţionat anterior, modalitatea de 
raportare a CNAM nu este cea mai relevantă pentru stabilirea gradului de acoperire cu asigurare 
medicală obligatorie). Însă din 2004 anual au procurat poliţe de asigurare medicală doar între 2,5% 
şi 4,5% dintre aceştia (4,5% în 2010). Astfel, contribuţia acestora la formarea veniturilor CNAM este 
cu adevărat nesemnifi cativă  - până la 1,4%. Cu toate acestea şi categoriile neasigurate benefi ciază 
de un pachet minim de servicii. 

Rata scăzută de acoperire cu asigurare medicală este o problemă majoră pentru Republica Mol-
dova. În ţările din Europa Centrală, sistemele de asigurare medicală obligatorie acoperă aproape 
în întregime populaţia (peste 95% în Cehia, Estonia). Astfel, una din preocupările Guvernului este 
sporirea gradului de acoperire a populaţiei cu AOAM, acest obiectiv fi ind setat în Planul de Activi-
tate pentru anul 2011 al CNAM. Cu toate acestea, Planul de Activitate nu propune acţiuni concrete 
pentru atingerea acestui obiectiv şi nici rezultatele care vor fi  atinse, indicatori la care se tinde, 
astfel încât acesta poate fi  numit cu greu Plan de Activitate. Între timp, cea mai efi cientă soluţie 
de a majora numărul persoanelor asigurate ce stă în puterile autorităţilor a fost extinderea ca-
tegoriilor de persoane asigurate din contul statului. În 2010 la categoriile existente s-au adăugat 
doctoranzii la cursuri de zi, persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I 
sau un invalid din copilărie de gradul I ţintuit la pat, indiferent de vârstă, mamele cu 4 şi mai mulţi 
copii. Aceasta a avut un impact mai mare asupra numărului de persoane asigurate decât stimulen-
tele acordate (reducerea cu 50% a primei calculate în sumă fi xă pentru întreprinzătorii individuali 
şi cu 75% pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, în cazul achitării în termen de trei 
luni de la intrarea în vigoare a legii). Astfel, stimulentele acordate par a fi  destul de inefi ciente, iar 
autorităţile nu au examinat posibilitatea aplicării sancţiunilor pentru persoanele neasigurate, care 
deși mai greu de realizat, ar putea aduce rezultate. 

4.4. Echitatea în formarea veniturilor FAOAM
Deşi veniturile CNAM au crescut anual din 2004, evoluţia acestora a deraiat de la trendul logic și 
aşteptat. Astfel, chiar dacă prima de asigurare medicală calculată în sumă fi xă a fost majorată de 
la 441 lei la 2478 lei (de 5,6 ori), în conformitate cu art. 17 al Legii privind asigurarea obligatorie 
de asistenţă medicală (mărimea primei de asigurare în formă de sumă fi xă se calculează prin apli-
carea primei de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariul mediu anual, prognozat 
pentru anul respectiv în baza indicatorilor macroeconomici), sumele plătite de diferite categorii 
de contribuabili au crescut mult mai lent: transferurile per persoană asigurată de stat – de 2,4 ori, 
primele achitate de angajaţi și angajatori – de 3,9 ori, primele achitate de persoane care se asigură 
în mod individual – de 2,7 ori (Figura 8). 

În acest fel, toate categoriile de populaţie, plătesc în medie mai puţin decât costul poliţei de asigu-
rare. De aici vine irelevanţa calculării acestui cost, care nu este plătit în medie de contribuabili, cu 
excepţia unor categorii care plătesc integral poliţa de asigurare medicală, dar care reprezintă mai 
puţin de 0,5% din numărul persoanelor asigurate. Chiar dacă excludem anul 2010, în care numărul 
de angajaţi a fost raportat diferit, primele achitate de angajaţi şi angajatori sunt mai mici decât 
costul poliţei de asigurare. În acest caz nici prognozele nu sunt relevante. De fapt, o analiză mai 
atentă a datelor dă impresia că prognozele ar putea fi  bazate pe datele colectate de la instituţiile 
publice şi întreprinderile care au mai mult de 19 salariaţi. Bineînţeles, această abordare nu este 
corectă, având în vedere că o parte importantă din salariaţi sunt angajaţi în întreprinderi mici. 
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Figura 8. Suma medie achitată anual de diferite categorii de persoane asigurate 
pentru AOAM, MDL

Sursa: CNAM și calculele autorilor în baza datelor CNAM.

Adiţional, din veniturile colectate, rezultă că salariile medii lunare în întreprinderile cu mai puţin 
de 20 salariaţi sunt cu mult mai joase, astfel încât reduc colectările medii per angajat cu până la 
30%. Astfel, există o diferenţă foarte mare între primele achitate de diferite categorii de contribu-
abili, inclusiv între angajaţii cu nivele diferite de salarizare. Bineînţeles, în aceste condiţii cei care 
au contribuţii semnifi cative, ce depăşesc cu mult atât media contribuţiei pentru o persoană asigu-
rată cât şi costul poliţei de asigurare sunt nemulţumiţi, cu atât mai mult că şi calitatea serviciilor 
oferite este de cele mai multe ori nesatisfăcătoare. Majorarea primei procentuale, fără stabilirea 
unui plafon minim, extinderea poliţei de asigurare asupra membrilor de familie sau altor acţiuni 
doar va intensifi ca aceste nemulţumiri.



38

5 .  C h e l t u i e l i l e  FA O A M
În acest capitol este analizată evoluţia cheltuielilor din fondurile administrate de CNAM, legătura 
dintre aceste cheltuieli și strategiile de dezvoltare în sectorul de sănătate și transparenţa în manage-
mentul cheltuielilor.

5.1. Evoluţia fondurilor AOAM
Volumul anual al cheltuielilor FAOAM, cât şi repartizarea acestora pe diferite fonduri, incluzând 
programe şi sub-programe, se stabileşte anual de către Parlament prin Legea fondurilor asigurării 
obligatorii de asistenţa medicală. În perioadă 2004-2010 volumul cheltuielilor a fost în creştere 
continuă (Figura 9), crescând în această perioadă cu 75% în termeni reali. Anul 2009 a fost singurul 
an în care s-a înregistrat defi cit de 192,5 milioane lei ca urmare a propagării efectelor crizei econo-
mice mondiale în Republica Moldova. 

Figura 9. Evoluţia cheltuielilor totale executate şi dezagregate pe fonduri ale FAOM, 2004-2010, mii lei.

Sursă: CNAM.

La rândul lor, numărul şi categoriile de fonduri pe care le administrează CNAM sunt stabilite în Lege 
cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 1585-XIII din 27.02.1998), iar modul lor 
de constituire printr-o Hotărâre de Guvern1. În 2004-2009 FAOAM au fost compuse din 4 fonduri: 
fondul de bază, fondul măsurilor de profi laxie, fondul de rezervă şi fondul cheltuielilor administrative 

1 Hotărâre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asis-
tenţa medicală, nr. 594 din 14.05.2002.
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(Tabelul 9). Prin modifi carea efectuată prin Legea nr.186 din 15.07.2010 şi prin Hotărârea Guvernului 
nr. 743 din 18.08.2010 a fost introdus încă un fond: fondul de dezvoltare şi modernizare a presta-
torilor publici de servicii medicale. Merită să remarcăm din start că aceasta este o decizie cel puţin 
controversată, pe care o vom aborda mai jos. Totodată, credem că nu este rezonabil ca activităţile 
anvizajate de fondul măsurilor de profi laxie să fi e fi nanţate de FAOAM. Finanţarea acestor activităţi 
se încadrează în mod clar în priorităţile politice naţionale şi nu în sistemul de asigurări medicale, şi 
astfel ar trebui fi nanţate ca atare, din bugetul naţional prin intermediul instituţiilor specializate.

Tabelul 9. Fondurile asigurărilor obligatorii în medicină, destinaţie şi ponderea din total.

Fondul Destinaţia Ponderea în 
FAOM (normativ)

de bază

Acoperirea cheltuielilor necesare realizării Programului unic al asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală, care include:
– asistenţa medicală urgentă la etapa prespitalicească; 
– asistenţa medicală primară;
– asistenţa medicală specializată de ambulatoriu;
– asistenţa medicală spitalicească;
– alte servicii aferente asistenţei medicale.

nu mai puţin de 
94%

de rezervă

– Acoperirea cheltuielilor suplimentare, legate de îmbolnăviri şi afecţiuni 
urgente, a căror rată anuală depăşeşte media luată în baza calculării 
Programului unic pentru anul respectiv;

– compensarea diferenţei dintre cheltuielile efective legate de
– achitarea serviciilor medicale curente şi contribuţiile acumulate (veniturile 

aşteptate) în fondul de bază

2%

măsurilor de 
profi laxie

– realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv prin 
imunizări şi alte metode de profi laxie primară şi secundară;

– efectuarea examinărilor profi lactice (screening) în scopul depistării precoce a 
îmbolnăvirilor;

– fi nanţarea manifestărilor şi activităţilor cu menirea de a promova un mod de 
viaţă sănătos;

– achiziţionarea, în baza hotărârii de Guvern, a dispozitivelor medicale, 
echipamentului, medicamentelor şi consumabilelor pentru realizarea 
măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire şi de tratament în caz de 
urgenţe de sănătate publică;

– alte activităţi de profi laxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, acceptate 
pentru fi nanţare în bază de proiecte, conform regulamentului aprobat de 
Ministerul Sănătăţii şi Companie.

1%

de dezvoltare

Sporirea calităţii serviciilor medicale, efi cienţei şi randamentului instituţiilor şi se 
utilizează preponderent pentru: 
– procurarea utilajului medical performant şi a transportului sanitar specializat; 
– implementarea noilor tehnologii de încălzire, de prelucrare a deşeurilor 

medicale şi de alimentare cu apă; 
– modernizarea şi optimizarea clădirilor şi infrastructurii; 
– implementarea sistemelor şi tehnologiilor informaţionale

1%

de 
administrare

– salarizarea personalului angajat al Companiei şi agenţiilor teritoriale 
(ramurale); 

– acoperirea cheltuielilor de deplasare; 
– întreţinerea sistemului informaţional şi infrastructurii organizatorice; 
– efectuarea controlului calităţii serviciilor medicale şi a expertizelor respective; 
– cheltuieli operaţionale; 
– procurarea mijloacelor fi xe, a utilajului necesar cu efectuarea defalcărilor de 

amortizare; 
– cheltuieli de gospodărie şi birotică; 
– instruirea şi perfecţionarea cadrelor; 
– alte activităţi ce ţin de administrarea Companiei

până la 2%

Sursă: Hotărârea Guvernului nr. 594 din 14.06.2002.
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Trebuie de menţionat că în 2004-2010 prevederile privind ponderea normativă a diferitor fonduri 
s-a respectat întocmai (Tabelul 10). 

Tabelul 10. Evoluţia cotei diferitor fonduri AOAM, executat, % din total, 2004-2010.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
De bază 97.5 97.0 96.6 96.4 95.9 96.5 97.8
Măsurilor de profi laxie 0.3 0.6 0.9 1.7 1.9 1.2 0.2
De rezervă 0.4 0.8 1.0 0.7 1.1 1.3 0.6
De administrare 1.8 1.6 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0
De dezvoltare - - - - - - 0.4

Sursă: CNAM, calculele autorilor.

Analiza divizării cheltuielilor (Tabelul 11) arată că în cadrul Fondului de bază ponderea principală 
o au asistenţa medicală spitalicească şi asistenţa medicală primară, deţinând 50,7% şi 30,7% din 
fondul de bază, respectiv. Totodată, în termeni reali cheltuielile pe aceste două linii din fond au 
crescut aproximativ cu 80% şi 148%, respectiv. 

Sporirea esenţială a cheltuielilor pentru asistenţa medicală primară relevă în primul rând prio-
rităţile politice în domeniul ocrotirii sănătăţii ce urmăresc consolidarea rolului asistenţei medi-
cale primare atât în vederea sporirii prevenirii îmbolnăvirii, dar şi a efi cientizării sistemului prin 
cristalizarea rolului de „gate-keeper” al medicilor de familie. Totodată, analiza noastră arată că 
cel mai robust au crescut cheltuielile pe asistenţa medicală specializată, cu circa 378%. Ceea ce 
dimpotrivă, denotă situaţia în care povara tratamentului se transferă de la asistenţa medicală 
primară spre cea specializată. Astfel, numărul de cazuri de adresări ale persoanelor asigurate la 
servicii medicale specializate a crescut în 2004-2010 aproape de două ori, iar cazuri de adresări la 
servicii de înaltă performanţă a crescut exponenţial în 2004-2010, de circa 22 ori1. În ultimul caz o 
asemenea creştere poate fi  explicată doar parţial de modernizarea serviciilor respective, şi într-o 
parte mai mare de supra-împovărare a acestor servicii.

În acelaşi timp, ponderea cea mai mare din fondul de bază o deţin cheltuielile pentru asistenţa 
medicală spitalicească. În general, acestea au avut o creştere relativ moderată (80%, în termeni 
reali) faţă de cele pentru asistenţa primară sau specializată în perioadă 2004-2010. Totodată, 
dacă să comparăm această creştere cu cea a numărului de cazuri tratate la spitale (unul din 
puţinii indicatori care măsoară destul de exact performanţa instituţiilor respective), vedem că 
acestea au crescut cu 16%. Astfel, aceste date ne servesc ca proxy foarte util pentru evaluarea 
efi cienţei cheltuielilor pentru componenta cea mai mare a FAOM. Şi aceste date arată că majora-
rea cheltuielilor pentru asistenţa spitalicească nu s-a refl ectat în sporirea performanţei asistenţei 
respective.

1 Raport ANOFM, 2010.
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5.2. Corespondenţa între utilizarea FAOAM şi cadrul strategic în sistemul de sănătate 
Bineînţeles, Fondul de bază deţine un rol prioritar în utilizarea FAOAM pentru asigurarea accesibi-
lităţii şi universalităţii serviciilor de asistenţa medicală în corespundere cu Strategia pentru dezvol-
tarea sistemului de sănătate (2008-2017)1. Aceasta asumă un rol critic pentru sistemul de asigurări 
medicale obligatorii şi tratează acest sistem ca o oportunitatea pentru dezvoltarea sistemului: 
Secţiunea II, Obiectivul general: Îmbunătăţirea fi nanţării şi a mecanismelor de plată pentru serviciile 
de sănătate; Secţiunea III, Obiectivul general: organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate, inclusiv 
în formă electronică, adecvate cerinţelor şi ajustate la necesităţile populaţie; şi tangenţial Secţiunea 
IV, Obiectivul general: generarea şi asigurarea resurselor necesare pentru sistemul de sănătate. 

Cu toate că Strategia este scrisă într-o formă destul de generală, Planul de Acţiuni prevede câteva 
obiective mai concrete, relevante pentru CNAM şi utilizarea FAOM de către aceasta.

Astfel, acţiunea 2.3.1.3. prevede Creşterea ponderii resurselor fi nanciare alocate asistenţei medicale 
primare (până la 30%). Acest obiectiv atins în 2009, când a fost atins nivelul de 30.1%2 şi menţinut 
în 2010 cu cotă de 30%. 

Acţiunea 3.2.1. prevede Dezvoltarea (împreună cu Ministerul Sănătăţii) unui cadru unic de elabora-
re şi fi nanţare a programelor naţionale şi dezvoltarea capacităţilor respective (instruire). Aparent 
aceasta acţiune nu a fost implementată. De fapt, nici nu credem că CNAM trebuie să aibă vreun 
aport la aceste activităţi, care în mod clar sunt dincolo de domeniul de competenţe ale unui fond 
de asigurare medicală.

Acţiunea 3.3.1. prevede Instituţionalizarea şi instituirea echipelor de gestionare/monitorizare a cali-
tăţii în cadrul IMS (2009). În 2009 acest obiectiv nu a fost atins. 

Aceeaşi acţiune prevede Crearea unui mecanism (proceduri) de control intern şi extern al calităţii. 
Este interesant că singurul responsabil de implementarea acestei activităţi este Ministerul Sănă-
tăţii. Faptul că aceste proceduri trebuie elaborate de Ministerul Sănătăţii, căruia i se subordonea-
ză IMS-urile publice, şi nu de CNAM care procură şi controlează calitatea serviciilor prestate de 
aceste IMS ar putea fi  interpretat ca lipsă de autonomie din partea CNAM în ceea ce priveşte pro-
cedurile de control intern şi extern al calităţii. Bineînţeles, rolul CNAM de exercitare a controlului 
asupra calităţii va fi  limitat de formatul mecanismului de control elaborat de Minister interesat în 
fi nanţarea activităţii IMS afl ate sub controlul său. 

Acţiunea 4.1.2. prevede Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, inclusiv dotarea IMS cu transport 
responsabilii fi ind Ministerul Sănătăţii şi CNAM. 

În acest context, ne putem aminti şi de crearea unui nou fond (Fondul de dezvoltare) în 2010. 
Mijloacele fi nanciare ale acestui fond se alocă pe baza de proiecte, înaintate de Ministerul Sănă-
tăţii (!) şi instituţiile medico sanitare publice. Criteriile şi modalitatea de selectare şi derulare a 
proiectelor investiţionale se stabilesc în regulamentul aprobat de către Ministerul Sănătăţii (!) şi 
CNAM3. Adică Ministerul Sănătăţii înaintează proiectele şi decide asupra criteriilor şi modalităţii de 
selectare şi derulare a acestor proiecte care sunt fi nanţate de CNAM. 

Însă din punctul de vedere a efi cienţei economice este nerezonabil ca CNAM, care procură servici-
ile medicale de la IMS, să le şi fi nanţeze procurarea echipamentului, etc. Şi nu este absolut raţional 
ca, contribuabilii care plătesc taxe către CNAM pentru ca acesta să procure servicii în interesul 
acestor contribuabili să fi nanţeze dezvoltarea IMS de la care procură servicii. Astfel, clienţii prin 
intermediul CNAM nu doar procură servicii medicale, dar mai şi fi nanţează „dezinteresat” dezvol-

1 Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017.
2 Datele conform Raportului anual CNAM, 2009.
3 Hotărâre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asis-
tenţa medicală, nr. 594 din 14.05.2002.
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tarea bazei tehnico-materiale de la „întreprinderile” de la care procură serviciile. Mai mult decât 
atât, o asemenea practică reprezintă şi un exemplu al concurenţei neloiale de discriminare a IMS 
private prin susţinerea competitorilor publici ai acestora. 

Totodată este clar că CNAM nu este capabilă să-şi exercite autonomia în procesul de utilizare a 
fondurilor pe această linie, procesul fi ind infl uenţat şi „capturat” de Ministerul Sănătăţii. 

Este de neînchipuit ca un fond privat de asigurare medicală să fi nanţeze modernizarea prestato-
rilor de servicii, să reabiliteze clădirile în care se afl ă acestea, etc. fără ca să dobândească titlul de 
(co)proprietar ca urmare a acestor investiţii şi să ofere benefi cii în plus clienţilor săi din banii căror 
desfăşoară aceste „investiţii”. Or tocmai acest lucru se întâmplă în cazul CNAM-ului care, în acest 
caz, îl are în calitate de benefi ciar pe Ministerul Sănătăţii, și nu pe plătitorii de prime de asigurare: 
transmiterea bunurilor achiziţionate de către CNAM din fondurile asigurării obligatorii de asistenţa 
medicală la balanţa instituţiilor publice desemnate în modul corespunzător de către Guvern sau Mi-
nisterul Sănătăţii (!!! – n.n.) se efectuează cu titlu gratuit, în conformitate cu Regulamentul cu privire 
la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, 
clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fi xe şi altor active, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 688 din 
9 octombrie 19951. Astfel, fără ca să vrea, contribuabilii fi nanţează reabilitarea şi dezvoltarea IMS 
publice şi prin primele de asigurare. 

5.3. Transparenţa utilizării FAOAM
În contextul celor menţionate anterior, un aspect îngrijorător constituie situaţia cu efectuarea 
controlului intern asupra utilizării FAOM. 

Auditul extern efectuat de către Curtea de Conturi evidenţiază o serie de carenţe în modul de 
utilizare a FAOM, cu toate că apreciază, în linii mari, activitatea CNAM destul de pozitiv2. Aşadar, 
din rapoartele Curţii de Conturi putem deduce 3 domenii majore şi de importanţă sistemică în care 
auditul extern depistează probleme esenţiale:

Relaţiile contractuale cu IMSP şi asigurarea controlului asupra acestora - abordări dife-
rite faţă de IMSP de acelaşi nivel la contractarea serviciilor medicale din contul fondului 
de bază; contractarea serviciilor medicale prestate de către IMSP neacreditate;

Funcţionalitatea controlului intern în CNAM - carenţe în funcţionarea sistemului de con-
trol intern al CNAM şi al IMSP (lipsa procedurilor scrise la implementarea sistemului de 
control intern, precum şi neidentifi carea riscurilor ce ar putea afecta activitatea acesto-
ra etc.), îndeosebi fi ind riscantă lipsa indicatorilor de performanţă pentru experţii (me-
dici şi economişti) care verifi că exercitarea sarcinilor de bază ale CNAM, cum ar fi : veri-
fi carea volumului de servicii, termenelor, calităţii şi costului. La exercitarea controlului 
asupra gestionării mijloacelor fi nanciare provenite din fondurile asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală contractate lipsesc politicile şi procedurile scrise;

Planifi carea cheltuielilor (există programe în care resursele planifi cate sunt constant 
sub-utilizate), precum fondul de profi laxie. 

În afară de acestea, raportul Curţii de Conturi scoate în evidenţă şi încălcări admise în procesul 
de achiziţie a materialelor de protecţie individuală pentru combaterea gripei A(H1N1) cu abateri 
privind calitatea şi cu încălcarea termenelor prevăzute din fondul de rezervă şi în procesul de 
construcţia sediului AT Ungheni3. 

1 Ibidem.
2 Vezi opinia fără rezerve asupra raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţa medicală în anul 
2009, Curtea de Conturi, Hotărâre nr. 46 din 25.06.2010.
3 Analiza cheltuielilor administrative arată o scădere considerabilă a investiţiilor capitale începând cu 2008. 
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În acest context merită de menţionat că Serviciul de audit intern (SAI) al CNAM a fost înfi inţat 
prin modifi carea operată în HG nr.1432 „Cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigu-
rărilor obligatorii de asistenţă medicală” din 07.11.2002 prin HG nr. 559 din 10.09.2009. Cu toate 
acestea, Serviciul respectiv aparent nu dispune de un set de indicatori de performanţa pentru 
evaluarea modului de utilizare a FAOAM (sau, cel puţin, prezentarea acestora ne-a fost refuzată 
de CNAM), iar formatul în care ne-a fost oferită darea de seamă privind activitatea realizată de 
SAI nu permite crearea imaginii integrale sau măcar parţiale asupra rezultatelor auditului intern 
desfăşurat de SAI în 2010. Posibil, această problema va fi  abordată şi prin implementarea Planului 
de acţiuni pentru implementarea sistemului de management fi nanciar şi control în cadrul CNAM 
pentru 2010-20111. 

1 Ordinul CNAM nr. 105-A din 9 iunie 2010.
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6.1. Cadrul instituţional ce nu asigură efi cienţă optimală a asigurărilor medicale
Deoarece asigurările medicale constituie forţa motrice principală de funcţionare a unui sistem in-
tegru de sănătate, efi cientizarea sistemului de asigurări este imposibilă fără reformarea sistemu-
lui de ocrotire a sănătăţii. Analiza cadrului instituţional a inclus structura, funcţiile şi mecanismele 
de fi nanţare a modelul moldovenesc de asigurări medicale în contextul altor modele existente, 
pachetul de servicii oferit de CNAM, precum şi actorii principali cu care CNAM interacţionează. 
Studiul a scos în evidenţă o complexitate structurală şi funcţională a sectorului de sănătate, ce 
induce costuri masive de întreţinere a excesului de infrastructură; delimitare funcţională insufi ci-
entă în relaţia CNAM-MS a atribuţiilor de elaborare politici şi fi nanţare a sistemului de sănătate; 
pachet de servicii ajustat insufi cient necesităţilor reale ale populaţiei; calitate nesatisfăcătoare 
a serviciilor medicale contractate; performanţe profesionale individuale ale lucrătorilor medicali 
inadecvat reglementate, politici imperfecte de acreditare CNEAS, etc. Analizate per ansamblu, 
aceste aspecte infl uenţează considerabil rolul CNAM de fi nanţator principal al sistemului de să-
nătate. Din aceste considerente recomandările propuse vizează preponderent întregul sistem de 
sănătate şi nu doar Compania. 

În lumina celor expuse mai sus se recomandă: 

Consolidarea şi delegarea exclusivă unei direcţii speciale din cadrul MS a funcţiilor de 
elaborare, coordonare, sincronizare, monitoring şi evaluare a politicilor de asigurări. 
Acest lucru ar permite optimizarea proceselor decizionale vizavi de politicile AOAM;

Revizuirea cadrului strategic din sectorul de ocrotire a sănătăţii în sensul consolidării 
atribuţiilor CNAM în ceea ce priveşte administrarea FAOAM şi protejarea legislativă şi 
regulatorie cu sporirea autonomiei CNAM în faţa infl uenţei politice a Ministerului Sănă-
tăţii şi autorităţilor publice;

Revizuirea politicilor de acreditare de către CNEAS a instituţiilor medico-sanitare;

Neimplicarea CNAM în fi nanţarea achiziţiilor făcute de prestatorii de servicii medicale 
prin lichidarea fondului de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor de servicii medica-
le;

Neimplicarea CNAM în alte activităţi ce contravin activităţilor direct legate de asigurarea 
obligatorie medicală (respectarea p.10 al statutului CNAM, HG nr. 156 din 11.02.2002);

Implementarea mecanismelor de supraveghere, evaluare şi penalizare în caz de încăl-
cări a performanţelor individuale a lucrătorilor medicali. În acest sens ar fi  binevenită 
introducerea licenţei de profesare a lucrătorilor medicali precum şi instituirea unui me-
canism optim de inspectare, evaluare, monitoring şi rezolvare a cazurilor de malpraxis;

Optimizarea structural-administrativă a instituţiilor medico-sanitare pentru a diminua 
excesul de infrastructură ce consumă o parte considerabilă a fondurilor colectate din 
asigurări. Este necesară o redirecţionare a fi nanţelor în tehnologii medicale performan-
te, implementarea bunelor practici bazate pe dovezi şi a uneltelor de monitorizare şi 
control al calităţii serviciilor medicale prestate; 

Revizuirea minuţioase a pachetului de servicii oferit de CNAM în cadrul Programului 
Unic, precum şi structurarea riguroasă şi argumentată a serviciilor acoperite. Dar ex-

6. Concluzii şi recomandări



46

tinderea spectrului de servicii în mod automat presupune şi revizuirea fundamentală a 
tarifelor de fi nanţare; 

Explorarea continuă a posibilităţii de liberalizare precaută a pieţii asigurărilor medicale 
cu reglementarea adecvată a procesului respectiv de către stat.

6.2. Defi cienţele în managementul general al CNAM
CNAM are un rol primordial în realizarea procesului de asigurare medicală. Bineînţeles, rezultatele 
acestui proces nu sunt determinate în exclusivitate de CNAM, ele depind şi de succesul reforme-
lor în sectorul de ocrotire a sănătăţii, de caracteristicile de dezvoltare socială şi economică a ţării, 
etc. Respectiv, multe din aceste aspecte trebuie abordate de CNAM împreună cu alţi actori publici 
importanţi sau în general nu depind de CNAM. Totodată, o serie de progrese pot fi  asigurate prin 
îmbunătăţirea guvernanţei instituţionale şi managementul executiv al Companiei. Studiul dat a 
evidenţiat o serie de neajunsuri care ţin de următoarele aspecte majore: guvernanţa instituţională 
internă, incluzând evaluarea performanţelor interne din CNAM, şi relaţia cu prestatori de servicii. 
Ambele aspecte au un impact important asupra efi cienţei şi controlului asupra utilizării FAOM. 
Recomandările următoare ţintesc înlăturarea aspectelor negative menţionate:

Guvernanţa instituţională internă 

Consolidarea şi îmbunătăţirea modului de funcţionare a Consiliului de Administraţie (CA):

Asigurarea transparenţei sporite în procesul decizional privind accederea membrilor în 
Consiliul de Administraţie a CNAM;

Respectarea clauzei cu privire la durata mandatului membrilor CA, prevăzută de statu-
tul şi regulamentul de funcţionare al acestuia;

Este necesară o revizuire a componenţei numerice şi funcţionale a Consiliului de Admi-
nistraţie şi anume:

Includerea şi a reprezentanţilor pacienţilor cu maladii, tratarea cărora prezin-
tă prioritate strategică naţională pentru programele de sănătate publică (spre 
exemplu: reprezentanţii pacienţilor cu maladii cardiovasculare şi/sau cancer);

Includerea reprezentanţilor ONG-urilor din domeniu. 

Îmbunătăţirea controlului intern şi sporirea transparenţei

Elaborarea şi implementarea practică a mecanismelor şi instrumentelor de supraveghe-
re şi control a performanţei individuale ale tuturor angajaţilor CNAM: indicatori de per-
formanţă, instrucţiuni de muncă specifi ce atribuţiilor fi ecărui angajat, scheme concrete 
de motivare / penalizare în caz de neconformare, etc.;

Asigurarea transparenţei informaţiilor privind datele externe prin plasarea rapoartelor 
respective pe site-ul CNAM si menţinerea dialogului permanent cu stakeholderii din do-
meniul (in acest sens poate fi  nevoie si de creare a unui consiliu civic pe lângă CNAM);

Sporirea efi cienţei utilizării FAOAM prin consolidarea pârghiilor asupra prestatorilor de 
servicii

Sunt necesare scheme noi de contractare a prestatorilor, atât în cadrul asistenţei me-
dicale primare cât şi spitaliceşti. Spre exemplu, introducerea modelelor contemporane 
de contractare a spitalelor gen DRG/DBC ar contribui semnifi cativ la optimizarea funcţi-
onării sistemului spitalicesc; 
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Funcţia de evaluare şi control al prevederilor contractuale dintre CNAM şi prestatorii 
de servicii medicale necesită fortifi care şi optimizare funcţională. Sunt necesare instru-
mente suplimentare de evaluare şi control mai riguros al calităţii serviciilor medicale 
prestate. În acest sens ar fi  binevenită includerea indicatorilor de performanţă pentru 
serviciile contractate în toate contractele cu instituţiile medico-sanitare;

CNAM (ulterior posibil cu alţi asiguratori) trebuie să elaboreze şi să adopte un rating al 
prestatorilor de servicii, bazat pe monitorizarea proprie şi informaţii oferite de CCEC în 
privinţa nivelului de corupţie, care să stea la baza componentei de plată pentru servicii 
din contractele încheiate între CNAM şi IMS. În afară de efi cientizarea cheltuielilor, un 
asemenea sistem ar contribui şi la competiţia între diferite IMS şi îmbunătăţirea servici-
ilor oferite de către IMS;

Procedurile de procurare centralizată a medicamentelor, sunt considerate de mai mul-
ţi prestatori ca fi ind excesiv de birocratice şi inefi ciente. Este necesară simplifi carea 
metodologiei ce vizează activitatea respectivă şi optimizarea proceselor logistice de 
organizare a licitaţiilor publice, cu plasarea indispensabilă a accentului pe calitatea me-
dicamentelor procurate;

6.3. Acoperirea scăzută cu asigurare medicală a populaţiei şi fi nanţarea defi cientă a 
sistemului

În pofi da implementării asigurării medicale obligatorii în 2004, cca. 20-30% din populaţia Moldovei 
rămâne neasigurată. Bineînţeles, aceasta împreuna că numărul mare de categorii de persoane 
asigurate din bugetul de stat are impact asupra fi nanţării sistemului în general, astfel încât Mol-
dova se plasează foarte jos conform cheltuielilor publice pentru sănătate per capita. Adiţional, 
se creează o povară excesivă şi inechitate pentru cei care contribuie. Astfel, cei care nu sunt con-
strânşi să achite primele de asigurare medicală evită să o facă atât din motive fi nanciare (venituri 
joase ce nu permit procurarea poliţelor de asigurare), cât şi nefi nanciare. Faptul că sistemul actual 
este perceput ca unul inefi cient şi inechitabil, calitatea serviciilor nu corespunde aşteptărilor şi 
necesităţilor populaţiei, existenţa pachetului minim garantat de stat de servicii medicale, posibili-
tatea procurării şi activării a poliţei de asigurare medicală la orice moment al anului demotivează 
populaţia să participe la actualul sistem de asigurare de asistenţă medicală. Nu există nici instru-
mente de încurajare a disciplinei în asigurarea medicală. Considerăm oportună implementarea şi 
examinare următoarelor opţiuni:

Pentru creşterea gradului de acoperire cu asigurare medicală

Examinarea posibilităţii de colectare a primelor de asigurare medicală inclusiv în baza 
informaţiei din declaraţia pe venit;

Solicitarea procurării poliţei de asigurare la înregistrarea bunurilor imobile/proprietăţi/
automobile, înregistrarea întreprinderii individuale. Aceste categorii de persoane nu 
sunt cele mai vulnerabile şi cel mai probabil deţin resurse pentru procurarea poliţei de 
asigurare;

Activarea poliţei de asigurare la un anumit termen de la procurarea acesteia, după sta-
bilirea datei limită pentru procurare. Această acţiune este necesară pentru a exclude 
riscul procurării poliţei de asigurare doar în cazul necesităţii acesteia când cheltuielile 
ce urmează sunt mai înalte decât costul poliţei de asigurare. Bineînţeles, trebuie exami-
nate excepţiile pentru anumite categorii: studenţii care absolvesc pe parcursul anului, 
persoanele care sunt concediate sau încheie un serviciu pe parcursul anului;

Extinderea asigurării medicale asupra membrilor familiilor unor categorii de contribua-
bili (de ex. soţii/soţiile care nu lucrează);
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Aplicarea mai pe larg a metodelor de penalizare pentru cei care nu contribuie la siste-
mul de asigurare medicală, nu doar a stimulentelor, care s-au dovedit a fi  inefi ciente;

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor, eliminarea corupţiei ar putea motiva populaţia să se 
asigure, iar acestea ar putea fi  atinse prin liberalizarea pieţii;

Pentru motivarea angajaţilor 

Pentru motivarea angajaţilor şi eliminarea nemulţumirilor este nevoie de asigurarea echităţii în 
cadrul actualului sistem. Astfel, pot fi  examinate următoarele acţiuni:

Menţinerea primei procentuale pentru angajaţi sau chiar majorarea acesteia aşa cum se 
preconizează, însă, cu stabilirea unui plafon maxim al contribuţiei;

Crearea conturilor acumulative personale, în care să fi e acumulată o parte a contribu-
ţiei (fi e cea asupra unei anumite limite stabilite sau un anumit procent din contribuţia 
totală);

Extinderea asigurării medicale asupra membrilor familiei contribuabililor cu contribuţie 
asupra unui plafon stabilit;

Extinderea serviciilor medicale şi/sau a medicamentelor compensate pentru persoane-
le cu contribuţii peste un anumit plafon;

Extinderea perioadei de asigurare după părăsirea locului de muncă corelată cu perioada 
în care au avut loc contribuţii în FAOAM. De multe ori persoanele care sunt concediate 
nu procură imediat poliţe de asigurare şi în cazul utilizării serviciilor medicale în perioa-
de scurte de la dezactivarea poliţei aceştia trebuie să achite integral costul serviciilor, 
chiar daca anterior au contribuit mult şi nu au utilizat serviciile date. O altă posibilitate 
ar fi  utilizarea banilor acumulaţi conurile acumulative personale pentru o perioadă scur-
tă de la încheierea unui serviciu.

Pentru sporirea veniturilor CNAM

Defalcări procentuale din suma accizelor pentru produsele din tutun în FAOAM. Riscul 
de îmbolnăvire şi utilizare a serviciilor medicale la fumători este mai mare, respectiv, 
această acţiune ar induce un grad mai mare de echitate;

Revizuirea şi reducerea numărului categoriilor de persoane asigurate de stat;

Estimarea impactului acordării stimulentelor actuale (reduceri la prima de asigurare în 
sumă fi xă) asupra numărului de persoane asigurate pe cont propriu şi eliminarea celor 
cu impact minor;

Pentru efi cientizarea cheltuielilor

Introducerea co-plăţilor (posibil means-tested sau pentru anumite categorii asigurate 
din contul statului) pentru a diminua abuzul de serviciile respective;

Echilibrarea cheltuielilor pentru servicii spitaliceşti şi specializate prin introducerea con-
trolului mai riguros asupra utilizării lor de către benefi ciari a sistemului de asigurări me-
dicale obligatorii;

Fortifi carea serviciilor preventive, cu plasarea accentului de deservire a pacientului în 
cadrul sistemului de asistenţă medicală primară; 

Fortifi care serviciu AMP trebuie să includă şi delimitarea oportună a competenţelor me-
dicului de familie în raport cu cele ale medicului specialist. 
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6.4. Necesitatea consolidării capacităţilor actorilor implicaţi
Pentru buna funcţionare a sistemului de asigurări medicale este nevoie de resurse umane, fi nan-
ciare şi tehnice, de delimitarea clară a responsabilităţilor între diferiţi actori şi o înţelegere deplină 
a contextului în care funcţionează actualul sistem de asigurări medicale. În prezent, s-a creat un 
sistem inefi cient din cauza exercitării unor atribuţii de către CNAM ce nu ţin nemijlocit de respon-
sabilitatea acesteia, dispersării responsabilităţilor între diferite instituţii, astfel încât, în cele din 
urmă nu există o înţelegere clară a situaţiei curente. În contextul recomandărilor propuse ante-
rior, consolidarea capacităţilor instituţiilor implicate este deosebit de importantă, pentru că de 
aceasta depinde efi cienţa şi corectitudinea deciziilor adoptate. Astfel, este necesar:

Evidenţa strictă a persoanelor asigurate şi a contribuabililor la FAOAM. Datele colecta-
te în prezent nu oferă o înţelegere clară a situaţiei, astfel încât acestea să poată sta la 
baza calculelor asupra echităţii şi a impactului preconizat al unor reforme/îmbunătăţiri 
în sistem;

Elaborarea unor mecanisme de prognozare a indicatorilor relevanţi pentru AOAM şi 
utilizarea acestora în planifi carea veniturilor FAOAM. Aceasta trebuie să fi e atribuţia 
Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Finanţelor;

Realizarea prognozelor pe termen mediu, care ar permite estimarea nivelului optimal 
al primelor în mărime procentuală şi în mărime fi xă, precum şi termenul optimal de ma-
jorare graduală a primei de asigurare medicală. Prima în mărime procentuală nu trebuie 
neapărat să reprezinte mărimea medie într-un grup de ţări (aşa cum se preconizează), 
ci să refl ecte necesităţile şi capacităţile de fi nanţare, fără a fi  în detrimentul echităţii în 
contribuţii;

Urmărirea evoluţiei fondurilor AOAM. Utilizarea unor fonduri AOAM este in permanen-
ţa sub nivelul planifi cat si este nevoie de revizuire a conţinutului şi/sau modului de pla-
nifi care a acestora;

Elaborarea procedurilor scrise şi listei de indicatori de performanţă pentru efectuarea 
controlului asupra utilizării FAOM de către prestatori de servicii şi auditului intern asu-
pra activităţii CNAM. Acestea trebuie să fi e domeniu de responsabilitate a CNAM şi Con-
siliului Administraţie (componenţa acestuia trebuie modifi cată în vederea reducerii in-
fl uenţei politice şi participării mai plenare a benefi ciarilor) şi nu de Ministerul Sănătăţii;

Verifi carea dacă numărul de angajaţii ai agenţiilor teritoriale din prezent pot face faţă 
creşterii volumului de lucru ce va rezulta inevitabil din majorarea numărului de instituţii 
medico-sanitare contractate direct de CNAM.
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Cine suntem
EXPERT-GRUP este un centru analitic de referinţă în domeniul cercetărilor economice în Repu-
blica Moldova. EXPERT-GRUP este membru al reţelei de institute analitice şi asociaţii de politici 
publice PASOS (eng. Policy Association for an Open Society), care cuprinde 39 de centre analitice 
din 27 de ţări din Europa Centrală şi de Est şi Asia Centrală. 

Misiunea noastră
Misiunea Centrului EXPERT-GRUP este de a contribui plenar la dezvoltarea economică, politică şi 
socială şi la avansarea competitivităţii internaţionale a Republicii Moldova. Tindem spre realizarea 
acestei misiuni prin prestarea unor servicii analitice de cea mai înaltă calitate şi promovarea unor 
modele efi ciente, transparente şi inovatoare în procesul de politică economică şi socială.

Activităţile centrului
Oferim utilizatorilor analize pertinente şi operative asupra politicilor economice şi so-
ciale;

Asistăm și consultăm guvernul central şi autorităţile publice locale în procesul decizio-
nal și de elaborare a politicilor;

Promovăm soluţii de dezvoltare şi modele de politici inovatoare; 

Ariile de specializare
Strategii anti-sărăcie;

Macroeconomie si sisteme economice;

Economia globala şi relaţii economice internaţionale;

Economia integrării europene;

Politici monetare si fi scale;

Economia muncii, management si cultura de afaceri;

Comportamentul consumatorului;

Economie industrială şi agricolă;

Economia educaţiei şi sănătăţii.

Detalii de contact
adresa: MD-2012, str. Columna, 133, ofi ciul 1, Chişinău, Republica Moldova; 

telefon: +37322 93-00-14, +37322 21-15-99, fax +37322 21-15-99;

e-mail: info@expert-grup.org;

web: www.expert-grup.org.
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