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AMSA Asistență medicală specializată de ambulatoriu 

AMU Asistență medicală urgentă prespitalicească 

ANSP Agenția Națională pentru Sănătate Publică 

IMSP SCTO IMSP Spitalul Clinic Traumatologic și Ortopedie 

SAOAM Sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală 

DRG Diagnosis related group 

ICM  Indicele de complexitate 

SFS Serviciul Fiscal de Stat 

SIA Sistem informațional automatizat 

MS Ministerul Sănătății 

 

I. OPINIE CU REZERVE 

Am auditat situațiile financiare ale Rapoartelor Guvernului privind executarea fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală, care cuprind Formularele CNAM nr.1; nr.1.1; nr.1.2; 

nr.2; nr.4; nr.4.1 şi descrierea narativă1, întocmite la 31 decembrie 2018.  

În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectelor expuse în Baza pentru opinia 

cu rezerve, situațiile financiare ale Rapoartelor Guvernului privind executarea fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă 

privind executarea FAOAM în anul 2018, în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare 

financiară2. 

II. BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE 

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISSAI 100, 

ISSAI 200 şi ISSAI 1000-2999) 3 și cu bunele practici în domeniul auditului public aplicate de Curtea 

de Conturi. Responsabilitățile auditorilor potrivit standardelor menționate sunt expuse în 

secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit financiar din prezentul Raport. Misiunea de 

audit a fost desfășurată independent față de entitatea auditată și am îndeplinit responsabilitățile 

de etică, conform cerințelor Codului etic al Curții de Conturi.  

                                                           
1 Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (descrierea narativă); Raport privind executarea indicatorilor 
generali și surselor de finanțare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (conform Anexei nr.1 la Legea fondurilor asigurării 
obligatorii de asistență medicală); Raport privind executarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (conform Anexei nr.1.1 
la Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală); Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe 
cheltuieli (conform Anexei nr.1.2 la Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală); Raport privind executarea programelor de 
cheltuieli ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (conform Anexei nr.2 la Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență 
medicală); Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală; Raport privind executarea fondurilor asigurării 
obligatorii de asistență medicală la partea de cheltuieli și active nefinanciare. 
2 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 (în continuare – Legea contabilității); Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 06.08.2013 „Privind 
aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate”; Ordinul ministrului finanțelor nr.02 din 05.01.2018 „Cu privire la aprobarea formularelor 
Rapoartelor privind executarea FAOAM”. 
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit 
de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 
10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999)”. 
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Activitățile realizate în scopul colectării probelor suficiente și adecvate, precum și 

constatările expuse în Capitolul III Aspectele-cheie de audit au permis auditului obținerea unei 

asigurări rezonabile pentru a exprima opinia cu rezerve, situație exprimată prin: 

• imposibilitatea expunerii asupra plenitudinii mijloacelor financiare achitate, ținând cont de 

evaluarea nivelului tranzacțiilor pentru serviciile medicale de ambulatoriu, în valoare de 291 mil. 

lei. Această situație a fost determinată de neajustarea trimestrială a volumului plăților în baza 

numărului de persoane înregistrate în instituțiile medicale, deși pentru asistența medicală 

specializată de ambulatoriu principiul de contractare este „per capita”, pentru numărul de 

persoane care se află în evidență în teritoriul deservit; 

• limitarea auditului în expunerea asupra exactității și plenitudinii serviciilor medicale 

spitalicești acordate de către instituțiile medicale și achitate de către CNAM, în condițiile 

supraexecutării volumelor de servicii în sumă de 261,2 mil. MDL, pentru care atât Compania, cât 

și instituțiile medicale nu dispun de măsuri de monitorizare și de delimitare exactă a cuantumului 

serviciilor achitate și raportate, în sumă de 3368,3 mil. MDL. 

 

III. ASPECTELE-CHEIE DE AUDIT 

Raportul anual privind fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 

2018 prezintă o nouă și amplă structură, cuprinsă în 5 capitole, și anume: 

• Raportul de gestiune, care conține detalieri privind drepturile și accesul cetățenilor la toate 

tipurile de servicii medicale, inclusiv costisitoare; evoluția cheltuielilor Programelor speciale în 

urma realizării și alocării mijloacelor FAOAM conform priorităților etc.; 

• Deficiențele constatate în gestionarea resurselor FAOAM, ce reflectă rezultatele 

monitorizării de către Companie a volumului și calității serviciilor medicale prestate de IMS; 

• Performanța executării subprogramelor de cheltuieli ale FAOAM, care reflectă realizarea 

indicatorilor pentru cele 10 subprograme prin care au fost stabilite prioritățile în utilizarea 

resurselor FAOAM; 

• Situațiile financiare, ce dezvăluie în mod detaliat situațiile financiare ale Companiei, 

Rapoartele privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, inclusiv 

formularele auditate de Curtea de Conturi4.  

                                                           
4 Formularul nr.1 – Raport privind executarea indicatorilor generali şi surselor de finanțare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală; 

Formularul nr.1.1 – Raport privind executarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală; Formularul nr.1.2 – Raport privind 

executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe cheltuieli; Formularul nr.2 – Raport privind executarea programelor de cheltuieli 

ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală; Formularul nr.4 – Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală; Formularul nr.4.1 – Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală la partea de cheltuieli şi active 

nefinanciare, prezentate oficial spre auditare la data de 14.05.2019. 
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3.1. Contractarea și achitarea serviciilor medicale de ambulatoriu, potrivit principiului „per 

capita”, în lipsa ajustării trimestriale a volumului plăților conform numărului de persoane 

înregistrate în instituțiile medicale, nu oferă posibilitatea expunerii asupra plenitudinii mijloacelor 

financiare achitate, ținând cont de evaluarea nivelului tranzacțiilor pentru aceste servicii, în valoare 

de 291 mil. MDL.  

În scopul garantării accesibilității persoanelor la serviciile medicale incluse în Programul 

unic5, în anul 2018, din fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente au fost repartizate 

mijloace financiare prin contractarea instituțiilor medicale, conform principiului „per capita”, 

pentru subprogramele „Asistența Medicală Primară – 1136,5 mil. MDL”, „Asistența medicală 

specializată de ambulatoriu – 291,1 mil. MDL” și „Asistența medicală urgentă prespitalicească – 

561,5 mil. MDL”, acestea deținând o pondere de 33% în totalul mijloacelor fondului de bază. 

Astfel, potrivit principiilor de contractare6, finanțarea instituțiilor medicale are loc după 

metoda de plată „per capita”, care presupune alocarea mijloacelor financiare în funcție de 

numărul persoanelor (asigurate și neasigurate, în cazul AMP și AMU) care sunt înscrise în „Registrul 

persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituției medico-sanitare” la data de 15 

decembrie 2017. 

Verificarea respectării cadrului de reglementare aplicabil domeniului, prin analiza și 

examinarea particularităților de contractare a AMP, AMSA și AMU, precum și evaluarea specificului 

raportării au relevat că instituțiile medico-sanitare raportează trimestrial vizitele realizate. 

Totodată, în factura aferentă acestora se indică doar valoarea totală a serviciilor medicale 

prestate, fără a reflecta indicatorii efectiv realizați prin indicarea volumului de asistență medicală 

prestată sau a persoanelor unice deservite, informații descrise în figura ce urmează: 

Principiul contractării

Asistență medicală specializată de 
ambulatoriu 
conform numărului de persoane asigurate 
identic celor înregistrate în IMS ce prestează 
AMP situate în teritoriul de deservire a 
instituției de AMSA

Asistență medicală urgentă 
prespitalicească
conform numărului de persoane identic 
celor înregistrate în IMS ce prestează AMP 
situate în teritoriul de deservire al instituției 
de AMUP

E
X
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U
T
A
T
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T
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5 Hotărârea Guvernului nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală”. 
6 Cap. IV, pct.16, 21 și 42 din „Criteriile de contractare a instituțiilor medico-sanitare în cadrul sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală 
pentru anul 2018”, aprobate prin Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr.1131/658A din 29.12.2017 (în continuare – Ordinul nr.1131/658A din 
29.12.2017). 
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Sursa: Elaborat de auditor. 

Figura nr.1. Contractarea, raportarea și achitarea serviciilor medicale în cadrul AMP, AMU și AMSA 

Modalitatea de achitare pentru serviciile medicale acordate determină necesitatea 

prezentării facturii însoțite de Raportul privind volumul şi costul serviciilor. Astfel, instituțiile 

medico-sanitare raportează trimestrial CNAM numărul de vizite realizate de către medicii de 

familie sau medicii specialiști de profil, precum și numărul de solicitări (AMU), în timp ce Compania 

finanțează IMS după principiul „per capita”, și nu în funcție de numărul de vizite sau solicitări 

realizate. 

Se denotă că, pentru asistența medicală primară, tariful „per capita” este ajustat la riscul de 

vârstă, conform grupelor aprobate. De asemenea, pentru efectuarea plăților trimestriale7, doar în 

cazul AMP, numărul persoanelor (asigurate și neasigurate) înregistrate în „Registrul persoanelor 

înregistrate la medicul de familie din cadrul instituției medico-sanitare” este actualizat trimestrial 

la situația ultimei zile a trimestrului. Se relevă că, în cadrul asistenței medicale primare, la 

efectuarea achitărilor integrale CNAM ajustează suma achitată în baza numărului de persoane 

înregistrate în instituțiile medicale, însă în cazul asistenței medicale specializate de ambulatoriu 

această ajustare nu se efectuează, deși principiul de contractare este același. Astfel, neajustarea 

trimestrială a volumului plăților pentru numărul de persoane care se află în evidență în teritoriul 

deservit a determinat imposibilitatea expunerii asupra plenitudinii mijloacelor financiare achitate 

instituțiilor medicale, în sumă de 291 mil. MDL. Aceste circumstanțe au decurs din evaluarea 

nivelului tranzacțiilor pentru serviciile medicale de ambulatoriu. 

  Situația respectivă poate condiționa riscul de reducere a calității serviciilor medicale 

prestate în cazul în care suma acordată pentru deservirea populației rămâne constantă, iar 

numărul persoanelor înregistrate este în creștere.  
Reieșind din cele menționate, se relevă lipsa de corelare şi de continuitate între indicatorii 

de rezultat la contractarea, raportarea şi achitarea serviciilor de asistență medicală primară, 

asistență medicală specializată de ambulatoriu și asistență medicală urgentă prespitalicească. 

Aceste condiții au limitat auditul în evaluarea realizării scopurilor propuse de către 

Companie la contractarea şi utilizarea rezultativă a mijloacelor financiare publice. Totodată, 

abordarea bazată pe o astfel de metodă de raportare, necorelată cu condițiile contractuale, nu 

asigură transparența procesului de realizare a volumelor de servicii medicale prestate. Prin 

urmare, situația descrisă nu oferă posibilitate auditului de a se expune asupra exactității și 

plenitudinii volumului de servicii medicale prestate pentru populația contractată.  

De menționat că cele relatate nu afectează cheltuielile totale raportate și reflectate în 

Rapoartele Guvernului, însă limitează asigurarea exactității și plenitudinii datelor la nivelul 

tranzacțiilor, întrucât instituțiile medicale nu dispun de numărul persoanelor care se află în 

evidență, deși Compania deține aceste date.  

                                                           
7 Pct.72 din Ordinul nr.1131/658A din 29.12.2017. 
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Totodată, analiza și evaluarea tranzacțiilor de finanțare (ordinele de efectuare a avansurilor 

și de achitare integrală) a instituțiilor medicale pentru serviciile de asistență medicală primară, 

urgente prespitalicești și de ambulatoriu contractate de către CNAM, prin prisma afirmațiilor de 

departajare, exactitate și clasificare, denotă că acestea au fost înregistrate la conturile adecvate în 

sumele exacte și în perioada de gestiune corespunzătoare.  

 

Cu referire la funcționalitatea Sistemului Informațional Automatizat „Asistența Medicală 

Primară” 

 În scopul automatizării fluxului informațional în cadrul instituțiilor medicale ce prestează 

asistență medicală primară pentru justificarea serviciilor de asistență medicală primară prestate 

populației, se utilizează Sistemul Informațional Automatizat „Asistența Medicală Primară” (în 

continuare – SIA AMP). Totodată, deși instituțiile medicale ce prestează asistență medicală 

primară utilizează SIA AMP, acesta nu este ajustat la cerințele cadrului legal și la necesitățile 

sistemului de sănătate, și nu oferă posibilitatea de a evalua și monitoriza rezultatele activității 

instituției de profil. 

În vederea testării funcționalității sistemului informațional, au fost verificate controalele 

logice ale SI utilizat în cadrul unei instituții medicale ce prestează asistență medicală primară (IMSP 

AMT Rîșcani). Astfel, s-a constatat că până la moment se atestă dificultăți în utilizarea acestuia, 

înregistrându-se erori de introducere a datelor primare, cum ar fi: (i) indicarea incorectă a 

datei/anului nașterii (3013); (ii) a numelui/prenumelui; (iii) a codului numeric personal ale 

beneficiarului etc. Cu referire la generarea rapoartelor pentru o dată precedentă, se denotă că SIA 

AMP nu prevede includerea filtrelor pentru generarea acestora la o dată solicitată pentru pacienții 

din evidența medicului de familie, posibilitatea respectivă fiind accesibilă doar la zi. 

Reglementările referitor la asigurarea schimbului de date între SI „Registrul persoanelor 

înregistrate la medicul de familie din cadrul instituției medico-sanitare ce prestează asistență 

medicală primară în SAOAM” şi SIA AMP, prin intermediul platformei de interoperabilitate, nu sunt 

implementate, situație constatată și în auditul precedent. 

Este de menționat și faptul că, în cadrul examinării modului de prelucrare a informației, la 

procesarea datelor generate de sistem se admit erori de introducere a datelor, iar sincronizarea 

întârziată a datelor între SIA AMP și Registrul de Stat al populației condiționează afectarea 

integrității și acurateței datelor procesate. Situația descrisă generează riscul privind lipsa integrării 

și interconexiunii datelor din SI deținute de CNAM, materializarea căruia s-a constatat și în cadrul 

auditului precedent. 

3.2.Prestarea, înregistrarea și raportarea serviciilor medicale spitalicești de către instituții nu 

oferă date exacte cu privire la serviciile medicale supraexecutate, iar Compania nu dispune de 

instrumente de monitorizare și delimitare a acestora (261,2 mil. MDL). 

Instituțiile medicale cu profil spitalicesc au fost contractate de CNAM potrivit criteriilor de 

contractare, achitarea efectuându-se în conformitate cu metodele de plată stabilite de cadrul 
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normativ8. Deși prevederile contractuale stabilesc că Compania v-a achita instituțiilor medicale 

serviciile acordate în limita volumelor contractate9, evaluările auditorului privind mijloacele 

financiare achitate pentru asistența medicală spitalicească relevă că, în perioada auditată, 58 de 

instituții medicale publice au prestat persoanelor asigurate servicii ce depășesc semnificativ 

volumele de servicii medicale spitalicești contractate de Companie, în sumă de 260,1 mil. MDL, iar 

6 instituții private – în sumă de 1,05 mil. MDL.  

De menționat că Sistemul Informațional „Evidența și raportarea serviciilor medicale în 

sistem DRG-online”, utilizat de către Companie la înregistrarea cazurilor tratate, nu dispune de 

instrumente de urmărire și delimitare a serviciilor medicale achitate, cât și a celor supraexecutate 

de către instituțiile medicale.  

Totodată, nici instituțiile medicale nu dispun de mecanisme de evidență a serviciilor 

medicale prestate peste prevederile contractuale, și nici nu reflectă în evidența contabilă 

cheltuielile generate de costurile serviciilor supraexecutate. 

Reieșind din cele expuse, se relevă imposibilitatea expunerii asupra exactității și 

plenitudinii serviciilor medicale spitalicești acordate de către instituțiile medicale și achitate de 

CNAM, în condițiile supraexecutării volumelor de servicii în sumă de 261,2 mil. MDL, pentru care 

atât Compania, cât și instituțiile medicale nu dispun de măsuri de monitorizare și de delimitare 

exactă a cuantumului serviciilor achitate de Companie în sumă de 2420,5 mil. MDL. 

Se denotă că, în anul 2018, în cadrul sistemului DRG (Case-Mix)10 au fost contractate 68 de 

instituții medicale ce prestează asistență medicală spitalicească (11 republicane, 9 municipale, 35 

raionale, 7 departamentale și 6 private), în sumă de 2 489,0 mil. MDL, ceea ce reprezintă 74% din 

mijloacele destinate asistenței medicale spitalicești.  

Volumul de asistență medicală spitalicească contractat și achitat de către Companie (în 

bază de DRG, CASE-MIX) a fost constituit reieșind din numărul de cazuri tratate, indicele de 

complexitate estimativ cu aplicarea tarifului de bază, aprobat de MSMPS11.  

Activitățile desfășurate de audit au relevat aplicarea diferențiată a tarifelor pentru 

instituțiile medicale de diferit nivel acestea fiind utilizate pentru finanțarea spitalelor în bază de 

DRG (Case-Mix), pe tipuri de instituții medicale (republicane – 4252,0 MDL; municipale – 3941,0 

MDL; raionale-regionale – 3422,0 MDL, și raionale – 3318,0 MDL) și pe tipuri de programe (general 

– tarifele sus-menționate, și special – 4677,0 MDL).  

De menționat că, până în luna martie 2018, costul pentru consumabilele costisitoare se 

achitau separat, iar începând cu luna aprilie, conform Ordinului MSMSP și CNAM nr.493/119-A din 

10.04.2018, valoarea consumabilelor costisitoare utilizate în cadrul programelor speciale pentru 

                                                           
8 Plata pe „caz tratat” în cadrul sistemului DRG (Case-Mix); plata pe „caz tratat” pentru cazurile tratate cronice, transplant și procedura de fertilizare 
in vitro; plata pe „zi-pat”; plata pe „buget global”; plata „retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat”. 
9 Pct.4.2 din Hotărârea Guvernului nr.1636 din 18.12.2002 „Cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenței medicale (de prestare 
a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală” (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.1636 din 18.12.2002). 
10 DRG – schemă de clasificare a pacienților externați în funcție de diagnostic și alte caracteristici medicale și demografice, în grupe cu patologie și 
consum de resurse similare; Case-Mix (complexitatea cazurilor) – tipul de pacienți tratați într-un spital, în funcție de diagnostic şi gravitate. 
11 Ordinului MSMPS nr.391 din 13.03.2018 „Cu privire la aprobarea costurilor pentru anul 2018”. 
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perioada 01.04.2018 - 31.12.2018 a reprezentat valoarea ICM-ului ajustat prin aplicarea 

coeficientului de ajustare a valorii relative (KP). 

Analiza auditului asupra sumelor contractuale denotă că instituțiile medicale republicane 

și municipale cărora li s-a aplicat tarif diferențiat au dispus de mijloace suplimentare de circa 82,7 

mil. MDL, comparativ cu instituțiile de același nivel, situație constatată și în rapoartele de audit din 

anii precedenți. 

Motivațiile MSMPS referitor la aplicarea tarifelor diferențiate țin de nivelul de complexitate 

a intervențiilor chirurgicale efectuate, în contextul în care indicele de complexitate realizat pentru 

cazurile tratate nu asigură acoperirea cheltuielilor instituției.  

Notă: Cu referire la realizarea indicatorului legat de debursări ILD nr. 8 „Actualizarea 

prețurilor DRG pentru achitarea spitalelor publice pentru asistență acută ” 12, se relevă că în anul 

2018 a continuat activitatea companiei internaționale, care acordă suport CNAM (contractul fiind 

extins până în luna ianuarie 2019). Astfel, se menționează că Compania este la ultima etapă de 

actualizare a prețurilor DRG pentru achitarea spitalelor publice pentru asistența acută, urmând să 

fie debursate 323,5 mii Drepturi Speciale de Tragere. De asemenea, la această etapă a fost elaborat 

un set de recomandări pentru îmbunătățirea politicilor de finanțare a spitalelor, care va fi aprobat 

în anul 2019. 

3.3. Instituțiile medicale contractate pentru prestarea serviciilor medicale de înaltă 

performanță au supraexecutat un număr de investigații ce depășesc sumele contractuale cu 7,0 mil. 

MDL, pentru care nu există o delimitare strictă, acestea ulterior fiind achitate de către Companie. 

În scopul prestării serviciilor medicale de înaltă performanță finanțate din contul fondului 

de bază, în anul 2018 CNAM a încheiat contracte de acordare a asistenței medicale în cadrul 

SAOAM cu 52 de instituții medicale, dintre care 32 de instituții medicale private și 20  publice. 

Astfel, în baza prevederilor de contractare a serviciilor medicale pentru anul 201813, din 

mijloacele fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente au fost alocate mijloace 

financiare pentru serviciile medicale de înaltă performanță, în valoare de 212,2 mil. MDL, 

structurate, după cum urmează: pentru finanțarea serviciilor medicale de înaltă performanță 

conform contractelor de bază – 188,4 mil. MDL, pentru programele privind tratarea hepatitelor B, 

C și D – 23,0 mil. MDL, pentru salarizarea rezidenților – 756,3 mii MDL.  

Activitățile desfășurate de audit în aspectul confirmării numărului de investigații achitate 

de către CNAM au stabilit că instituțiile medicale raportează în Dările de seamă lunare și 

trimestriale prezentate CNAM14 volumul de investigații realizate, cumulativ pentru fiecare tip de 

serviciu de înaltă performanță realizat.  

                                                           
12 Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea 
sectorului sănătății în Republica Moldova”, în mărime de 20 milioane de Drepturi Speciale de Tragere, din 11.07.2017, ratificat prin Legea nr.35 din 
19.03.2015 (în continuare – Acordul de finanțare).  
13 Pct.13 din Ordinul MSMPS și CNAM nr.1131/658A din 29.12.2017. 
14 Pct.2 din Ordinul MSMPS și CNAM nr.198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și a dărilor de 
seamă în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală”.                                       
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Astfel, nu este posibil de urmărit plenitudinea și exactitatea raportării trimestriale a 

tranzacțiilor și, respectiv, a corectitudinii achitării acestora, prin prisma evaluării întregului proces 

– de la solicitarea/îndreptarea pacientului pentru realizarea investigațiilor până la achitarea 

acestora, întrucât instituțiile medicale au depășit cu 7,0 mil. MDL sumele contractelor de bază și 

volumul investigațiilor stabilite în contract. De asemenea, instituțiile medicale nu dispun de 

evidența și delimitarea serviciilor acordate din contul FAOAM și a celor supraexecutate. 

Analiza de către audit a sumelor contractuale și a volumului acordat de servicii medicale 

de înaltă performanță pentru anul 2018 a stabilit că 36 de instituții medicale au prestat servicii 

medicale de înaltă performanță, realizând investigații în sumă cu 6,5 mil. MDL mai mult în raport 

cu valoarea contractelor de bază încheiate cu CNAM. Cu referire la realizarea investigațiilor pentru 

programele speciale (tratamentul hepatitelor), se denotă că 3 instituții medicale au supraexecutat 

cu 500,0 mii MDL volumul de servicii contractate.  

De menționat că, în anul 2018, Compania a creat provizioane curente ca rezultat al 

obligației legale sau implicite care a fost estimată, ceea ce rezumă ieșirea resurselor financiare 

pentru acoperirea serviciilor supraexecutate. Astfel, pentru serviciile de înaltă performanță, suma 

provizioanelor privind serviciile prestate (inclusiv cele supraexecutate) și raportate a constituit 7,9 

mil. MDL. Pe parcursul anului 2019, prin ajustarea sumelor contractuale, precum și la prezentarea 

serviciilor facturate, Compania a achitat serviciile medicale prestate de către instituțiile medicale 

care au depășit valoarea contractuală. 

Totodată, analiza de către auditori a serviciilor de înaltă performanță prestate de 2 instituții 

medicale15, conform biletelor de trimitere scrise de medicul specialist, și contrapunerea 

înregistrărilor reflectate în Registrul de evidență cu numărul de investigații raportate către CNAM, 

în cuantum de 2,8 mil. MDL, nu a stabilit abateri semnificative, cu excepția aspectelor ce urmează. 

Evaluările auditului privind lista serviciilor medicale de înaltă performanță contractate de 

către CNAM cu IMSP AMT Rîșcani (aria de audit) denotă dublarea investigațiilor paraclinice 

efectuate la trimiterea medicului de familie şi medicului specialist (Anexa nr.4 din Programul unic) 

cu serviciile medicale de înaltă performanță (Anexa nr.5 din Programul unic). De menționat că 

spectrul de servicii medicale de înaltă performanță contractate de către CNAM cu IMSP AMT 

Rîșcani, în valoare de 150,0 mii MDL, reprezintă investigațiile prestate în cadrul asistenței medicale 

primare și specializate de ambulatoriu. Prin urmare, acestea au un nivel scăzut de performanță şi 

pot fi prestate de majoritatea instituțiilor ce prestează servicii în cadrul asistenței medicale 

primare și de ambulatoriu. 

Este relevant de menționat și faptul că, pe parcursul anului de raportare, IMSP Institutul 

de Neurologie și Neurochirurgie nu a asigurat repartizarea și realizarea tuturor tipurilor de 

investigații prevăzute în contract. Astfel, din 49 de servicii de înaltă performanță stabilite prin 

contract, instituția medicală a asigurat realizarea volumului de investigații prin prestarea doar a 14 

                                                           
15 Contractul nr.05-08/311 din 29.12.2017, încheiat între CNAM și IMSP AMT Rîșcani; Contractul nr.05-08/369 din 29.12.2017, încheiat între CNAM 
și IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. 
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servicii. Pentru serviciile medicale neacordate, entitatea, pe parcursul perioadei auditate, urma să 

ajusteze tipul serviciilor solicitate, cu excluderea celor nesolicitate și neacordate.  

 

3.1.1. Spectrul serviciilor medicale de înaltă performanță, prevăzut în Programul unic, nu a 

fost realizat pe deplin, prin ce nu a sporit accesul populației la acestea. 

Persoanele asigurate au dreptul la servicii medicale de înaltă performanță, specificate în 

Programul unic16, care sunt prestate la prescrierea medicului specialist de profil şi a medicului de 

familie, în conformitate cu modul şi condițiile stabilite în Normele metodologice17. 

Analiza de către auditori a spectrului de servicii medicale de înaltă performanță realizate 

în anul 2018 relevă că, din totalul de 608 servicii medicale de înaltă performanță prevăzute în 

Programul unic, instituțiile medicale au contractat și prestat, în baza ofertelor, 401 tipuri de 

servicii. Astfel, 207 tipuri de investigații de înaltă performanță prevăzute de Programul unic nu s-

au regăsit în oferta de contractare a instituțiilor, date reflectate în figura ce urmează: 

 
    Sursa: Elaborat de auditor în baza datelor prezentate de CNAM.  

Figura nr.2. Nivelul de acoperire a serviciilor medicale de înaltă performanță prevăzute în Programul 

unic 

Totodată, se relevă că, în anul 2018, pentru asigurarea accesului populației la servicii 

medicale de înaltă performanță, au fost alocate mijloace financiare semnificative în volum de 

212,1 mil. MDL, prin contractarea și finanțarea instituțiilor medicale în baza ofertelor ce reflectă 

spectrul de investigații care pot fi realizate de către instituția respectivă. În aceste circumstanțe, 

se relevă că, deși Programul unic stabilește tipurile serviciilor medicale de înaltă performanță, 

populația nu poate beneficia pe deplin de aceste servicii medicale. 

                                                           
16 Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.1387 din 10.12.2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență 
medicală”.  
17 Ordinul comun al MS și CNAM nr.596/404A din 21.07.2016 „Privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării 
obligatorii de asistență medicală”. 
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De asemenea, se denotă accesul limitat la serviciile medicale de înaltă performanță în 

contextul în care investigațiile au un rol decisiv în procesul de diagnosticare și monitorizare 

continuă a tratamentului populației. Neasigurarea prestării integrale a investigațiilor poate fi 

determinată de neplanificarea și nesolicitarea de către instituțiile medicale a serviciilor respective. 

De asemenea, situația descrisă a fost condiționată și de lipsa echipamentelor specifice/necesare 

pentru realizarea investigațiilor sau de lipsa personalului specializat. 

3.2. Contractarea și finanțarea Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală și a Centrelor de 

Sănătate Prietenoase Tinerilor, în valoare de 46,7 mil. MDL, nu asigură transparența mijloacelor 

financiare alocate, deoarece acestea au fost finanțate diferențiat, în lipsa unor criterii exhaustive. 

Pentru asigurarea dezvoltării serviciilor comunitare în toate subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale republicii, precum și în scopul sporirii accesului populației la aceste servicii, în anul 

2018 CNAM a contractat, din mijloacele financiare ale fondului de bază, 41 de CSPT și 40 de CCSM, 

fiind alocate mijloace financiare în sumă de 46,7 mil. MDL, după cum urmează:                                                                                                                                                                                                                                       

• Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor – 22,2 mil. MDL; 

• Centrele Comunitare de Sănătate Mintală – 24,5 mil. MDL. 

 Alocarea de către CNAM a mijloacelor financiare destinate îngrijirilor medicale comunitare 

și la domiciliu s-a realizat potrivit metodei de finanțare în baza bugetului global18. 

 Deși actele normative nu prevăd expres criteriile de contractare și finanțare în baza 

„bugetului global”, potrivit motivațiilor responsabililor de la CNAM, se relevă că „bugetul global 

presupune o plată fixă pentru acoperirea cheltuielilor globale prevăzute pentru o perioadă anumită 

de timp, fără a le relata la anumite articole. Mărimea bugetului global este stabilită în contract și 

nu se schimbă pe parcursul perioadei de executare. Lipsa fixării cheltuielilor pe articole oferă 

posibilitatea manevrelor manageriale pentru a redistribui cheltuielile în scopul utilizării lor în cel 

mai eficient mod. Unul din rezultatele utilizării bugetului global este micșorarea cheltuielilor 

destinate asistenței medicale, deși aceasta poate purta și aspecte negative, în cazul în care se 

bazează pe nerespectarea nivelului de calitate a serviciilor, reducerea volumului de servicii 

medicale sau reducerea neadecvată a numărului de personal. Aceste efecte negative pot fi 

înlăturate la nivel de programare a serviciilor prin stabilirea unor normative și standarde, iar la 

nivel de prestare a serviciilor – prin respectarea unor indicatori de calitate”. 

  Este relevant de menționat că alocarea mijloacelor financiare s-a realizat în baza 

propunerilor MSMPS19 din 12.01.2018. Totodată, se denotă că la 23.01.2018 MSMPS și-a retras 

scrisoarea20 prin care recomanda CNAM repartizarea alocațiilor financiare pentru contractarea 

Centrelor. Potrivit motivațiilor MSMPS, semnarea contractelor de către CNAM cu Centrele 

menționate s-a realizat la finele anului 2017 (29.12.2017), iar recomandările autorității publice 

centrale fiind din 12.01.2018. 

                                                           
18 Pct.67-69 din Ordinul MSMPS nr.1131/658A din 29.12.2017. 
19 Anexele nr.1 și nr.2 la scrisoarea MSMPS nr.01- 4846 din 12.01.2018. 
20 Scrisoarea MSMPS nr.17/161 din 23.01.2018. 
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 Analiza de către auditor a cuantumului de mijloace financiare alocate a stabilit că acestea 

au fost repartizate diferențiat de la un Centru la altul, deși în timp ce unele Centre deservesc 

același număr de populație și dispun de același număr de unități de personal aprobate conform 

statelor de funcții, date prezentate în Anexele nr.5 și nr.6 la prezentul Raport de audit. 

  Astfel, MSMPS și CNAM nu au prezentat auditului motivații cu referire la estimarea și 

stabilirea alocațiilor diferențiate, ceea ce nu oferă transparența mijloacelor financiare utilizate în 

aceste scopuri. Evaluarea și analiza de către audit a mijloacelor financiare alocate pentru fiecare 

Centru în parte denotă lipsa posibilității de evaluare și justificare corespunzătoare a cheltuielilor 

suportate, în condițiile în care la baza contractării și finanțării acestora nu au fost calcule și criterii 

justificative. În aceste circumstanțe, costul real al unei vizite la CCSM a fost diferențiat la instituțiile 

contractate și a variat de la 34,5 MDL/vizită până la 402,4 MDL/vizită. 

 Cu referire la modalitatea de raportare, se denotă că Centrele raportează lunar către 

CNAM numărul de vizite realizate de către medicii specialiști. Totodată, Centrele raportează 

semestrial către ANSP formularele de evidență statistică medicală. Sistemul instituțional și 

procesul de contractare, finanțare și raportare se prezintă structurat în figura de mai jos: 

  
Sursa: Elaborat de auditor. 

Figura nr.3. Sistemul instituțional și procesul de contractare, finanțare și raportare pentru Centrele 

de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Centrele Comunitare de Sănătate Mintală. 

 

 Verificările auditului au stabilit că unele CSPT, cât și unele CCSM nu au asigurat raportarea 

indicatorilor de performanță/calitate conform cerințelor stabilite21, prin ce nu se asigură 

                                                           
21 Anexa nr.2 la Ordinul MS nr.868 din 31.07.2013; Anexele nr.1 și nr.2 la Ordinul MS nr.474 din 15.06.2017. 
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depistarea precoce și supravegherea tulburărilor mentale și de comportament cronice, efectuarea 

vizitelor la domiciliu pentru aceleași categorii de persoane, cât și menținerea şi fortificarea 

sănătății tinerei generații. 

Notă: Începând cu anul 2018, 4 Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CS Cimișlia, CS 

Anenii Noi, CS Sângerei și CS Bălți) sunt în proces de pilotare a indicatorilor de performanță. 

Cu referire la raportarea activității, centrele prezintă trimestrial darea de seamă privind 

volumul serviciilor de asistență medicală specializată de ambulatoriu acordat (Formular nr.1-

10/d)22, care include numărul de vizite consultative efectuate la medicul specialist. 

Acțiunile desfășurate de auditori în aspectul evaluării exactității și corectitudinii raportării 

numărului de vizite realizate și reflectate în dările de seamă23 de către C SPT, cât și de CCSM din 

cadrul a 4 AMT au stabilit că, în unele cazuri, acestea au fost raportate eronat. Astfel, 

•  CCSM care activează în cadrul IMSP AMT Centru a raportat cu 1598 de vizite mai mult, 

comparativ cu datele reflectate în Dările de seamă; 

 Conform motivațiilor persoanelor responsabile, se relevă că erorile au fost condiționate de 

înregistrarea de către medicul specialist doar a vizitelor primare, iar următoarele ședințe care sunt 

pentru anumite categorii de bolnavi, în număr de 10 ședințe, erau notate cu o cifră în dreptul 

înregistrării primei consultații. 

•  CCSM din cadrul IMSP AMT Buiucani a raportat cu 363 de vizite mai puțin, comparativ cu 

datele reflectate în registrele de evidență a vizitelor; 

 Potrivit motivațiilor persoanelor responsabile, erorile au fost condiționate de raportarea 

cuantumului de vizite (363 de vizite) în rapoartele statistice pentru primul trimestru al anului 2019.  

• CSPT „AMIGOS”, subdiviziune funcțională a IMSP AMT Buiucani, a raportat cu 176 de vizite 

mai mult, comparativ cu registrele de evidență; 

Situația respectivă a fost motivată de către responsabilii entității prin raportarea acestora ca 

vizite în grup, pentru numărul de persoane prezente la ședințele instructiv-metodice și nu au fost 

incluse în Registrul de vizite consultative la medicii specialiști de profil. 

• CSPT din cadrul IMSP AMT Botanica a raportat cu 35 de vizite mai mult în raport cu datele 

reflectate în registrul de evidență.  

Volumul serviciilor acordate diferă de la centru la centru și nu oferă auditului o claritate a 

modului și sumelor aprobate de către CNAM ce se reflectă direct asupra costului mediu per 

serviciu/consultație.   

Prin urmare, auditul relevă că contractarea serviciilor de prestare a serviciilor de îngrijiri 

medicale comunitare în baza „bugetului global” nu asigură legătura reciprocă aferentă datelor 

raportare, exactității și transparenței mijloacelor financiare alocate. 

                                                           
22 Pct.2 din Ordinul MS nr.198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și a dărilor de seamă în 
cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală”. 
23 Art.I pct.2 subpct.(3) din Ordinul MS nr.198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și a dărilor 
de seamă în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală”. 
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Astfel, CSPT şi CCSM au fost contractate şi finanțate în lipsa obiectivelor şi indicatorilor ce 

urmează a fi realizați, dar şi a calculelor justificative, raportarea activității acestor structuri 

efectuându-se în baza numărului de vizite, ceea ce nu oferă informații privind realizarea scopului 

stabilit. Aceste circumstanțe limitează auditul în expunerea asupra exactității datelor reflectate în 

Raportul Guvernului la subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu”, în valoare de 

46,7 mil. MDL, nefiind posibil de a evalua rezultatele obținute la utilizarea mijloacelor publice.  

  Notă: Compania a motivat situația respectivă prin insuficiența comunicării cu autoritatea 

publică centrală responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul sănătății, precum și prin 

neparticiparea Companiei la inițierea și elaborarea conceptului de dezvoltare a serviciilor 

comunitare. 

 

3.3. Cheltuielile pentru medicamentele compensate, în sumă de 1,2 mil. MDL, nu sunt justificate 

din cauza erorilor în SIA „Medicamente compensate”, situație ce poartă un caracter permanent. 

În anul 2018, CNAM a raportat cheltuieli pentru medicamentele compensate (parțial și 

integral) în sumă de 508,0 mil. MDL, acestea fiind finanțate din contul fondului de bază, 

subprogramul „Asistența medicală primară”.  

Conform datelor din SIA „Medicamente compensate”, acestea au fost prescrise pentru 816 

147 de beneficiari, în baza a 5 260 392 de rețete. 

Evidența rețetelor se ține în SIA „Medicamente compensate”. Lunar, instituțiile 

farmaceutice transmit online informațiile din rețetele pentru medicamentele compensate din 

FAOAM. Informațiile transmise sunt supuse validării de CNAM după anumite criterii. În cazul 

nevalidării, instituția farmaceutică întreprinde măsuri de corectare a rețetelor nevalidate, pentru 

ca acestea să corespundă procedurilor de validare. 

Se relevă că, pe parcursul anului 2018, ca rezultat al implementării recomandărilor Curții 

de Conturi24, Compania a instituit pârghii de control, fapt ce a determinat nevalidarea a 1 929 401 

rețete (ceea ce reprezintă 36,68% din numărul rețetelor recepționate), în valoare de 177,8 mil. 

MDL, ulterior acestea fiind revalidate de CNAM.  

De menționat că ponderea majoră a nevalidării a reprezentat introducerea incorectă a 

codului numeric personal, în cazul a 1 882 219 rețete (35,78%), în sumă de 173,6 mil. MDL 

(34,19%). Aceste circumstanțe au fost condiționate de lipsa interconexiunii sistemului 

informațional „Medicamente compensate” cu Registrul de Stat al populației, iar funcționalitatea 

acestuia în regim offline nu asigură identificarea și eliminarea erorilor la eliberarea 

medicamentelor compensate, ceea ce generează admiterea erorilor la înregistrarea rețetelor în 

sistem. 

                                                           
24 Hotărârea Curţii de Conturi nr.23 din 25.05.2018 „Cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea 
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017”; Hotărârea Curţii de Conturi nr.22 din 30.05.2017 „Cu privire 
la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanţei şi auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea 
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2016”. 
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Astfel, în vederea obținerii asigurării rezonabile că CNAM a achitat în mod justificat 

prestatorilor de servicii farmaceutice cheltuielile pentru medicamentele compensate, auditul a 

generat și, respectiv, a extras „Rapoartele MC pentru control” pentru medicamentele 

compensate, care au fost totalizate și procesate cu aplicarea filtrelor, fiind identificate 

neconformități. Eșantionul testat a cuprins 168 829 de rețete în valoare de 20,9 mil. MDL.  

Totodată, se denotă că măsurile întreprinse de către Companie nu au permis eliminarea în 

totalitate a erorilor constatate în rapoartele de audit din anii precedenți, întrucât evaluarea și 

analiza de către auditori a datelor din SIA „Medicamente compensate” aferente prescrierii și 

eliberării medicamentelor compensate au stabilit înregistrări eronate în cazul a 9411 de rețete în 

valoare de 1,2 mil. MDL, ceea ce reprezintă 5,7% din suma compensată pentru medicamentele 

eliberate de prestatorii de servicii farmaceutice. Circumstanțele expuse nu asigură exactitatea și 

veridicitatea cheltuielilor suportate din FAOAM, prin ce este afectată obținerea asigurării privind 

justificarea corespunzătoare și pe deplin a mijloacelor financiare utilizate în acest sens, situație 

exprimată prin: 

• completarea greșită în 435 de rețete, în sumă de 54,3 mii MDL, a codului de identificare al 

persoanelor beneficiare de medicamente compensate; 

•  indicarea diferită în 6400 de rețete, în sumă de 813,1 mii MDL, a vârstei la unul și același 

cod numeric personal; 

• introducerea eronată în 7 rețete, în valoare de 0,5 mii MDL, a vârstei persoanelor (cu 

minus); 

•  necorespunderea, în cazul a 730 de rețete, în sumă de 90,9 mii MDL, a numelui și/sau a 

prenumelui beneficiarului de medicamente compensate înregistrate în SIA cu același cod numeric 

personal; 

• înregistrarea în 1349 de rețete, în sumă de 177,3 mii MDL, a numelui și prenumelui 

persoanei beneficiare care coincid cu cele ale medicului de familie; 

•  identificarea rețetelor duble în 701 cazuri, cu aceeași serie și număr, în sumă de 78,6 mii 

MDL. 

Admiterea erorilor respective nu asigură justificarea mijloacelor financiare în sumă de 1,2 

mil. MDL, situație determinată inclusiv de insuficiența procedurilor de control intern în procesul 

de prescriere, eliberare și compensare a medicamentelor din contul FAOAM.  

Auditorul, în baza erorii identificate, a extrapolat eroarea probabilă pentru întreaga 

populație, adică pentru 5 260 392 de rețete eliberate pe parcursul anului 2018, datele fiind 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr.3.5.1 

Sursa: Elaborat de auditor în baza rapoartelor de control generate de SIA „Medicamente compensate”. 

 Rețete Mil. MDL 

Populația 5 260 392 508,0 

Eșantionul 168 829 20,9 

Erori 9 411 1,2 
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Efectul extrapolat al erorilor probabile pentru cheltuielile aferente medicamentelor 

compensate se estimează la suma de 28,9 mil. MDL.  

3.4. Evidența mijloacelor financiare alocate Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor 

şi Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală (47,7 mil. MDL) se ține cumulativ, nefiind delimitate în 

evidență în funcție de destinația lor. 

Pentru realizarea serviciilor comunitare și la domiciliu, CNAM, în perioada auditată, a 

contractat servicii în sumă de 56,9 mil. MDL. Astfel, au fost valorificate mijloace financiare în 

aceeași sumă, cheltuielile în comparație cu anul precedent majorându-se cu 47,7 mil. MDL. 

Această situație a fost generată de transferarea serviciilor de îngrijiri comunitare din cadrul 

subprogramului „Asistență Medicală Primară” la subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare și la 

domiciliu”.  

Evaluările auditorilor au stabilit că, deși CSPT, cât și CCSM sunt subdiviziuni funcționale 

separate ale instituțiilor medico-sanitare, evidența mijloacelor financiare alocate din FAOAM 

pentru îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu se ține cumulativ. 

Evidența și raportarea cumulativă de către instituțiile medicale a mijloacelor financiare 

alocate pentru realizarea serviciilor destinate îngrijirilor medicale comunitare nu oferă 

posibilitatea urmăririi transparenței utilizării acestora.  

Ca rezultat al analizei soldurilor financiare25 la finele perioadei de gestiune, se menționează 

că CSPT au înregistrat mijloace financiare neutilizate în valoare de 4,6 mil. MDL, iar CCSM – în sumă 

de 3,3 mil. MDL. 

Totodată, la solicitarea informației privind mijloacele financiare delimitate pentru CSPT și 

CCSM, se denotă că 6 CS de nivel raional nu au putut oferi informații cu privire la cuantumul 

mijloacelor financiare utilizate și, respectiv, au raportat zero la finele anului de gestiune, și anume: 

• Centrele Comunitare de Sănătate Mintală (CS Ialoveni, CS Nisporeni, CS Șoldănești); 

• Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CS Ialoveni, CS Nisporeni, CS Șoldănești), date 

reflectate în Anexele nr.5 și nr.6 la prezentul Raport de audit. 

Aceste circumstanțe limitează auditul în evaluarea exactității și plenitudinii cuantumului 

mijloacelor financiare alocate în raport cu datele raportate, cât și utilizării conform destinației a 

acestora.   

                                                           
25 Formularul nr.1-16/d – Darea de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) al instituției medico-sanitare din 
mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Ordinul comun al MS și CNAM nr.198/86-A din 17.03.2014. 

Extrapolarea erorii probabile 

(508/20,9*1,2) 

 28,9 



 

19 
 

3.5. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu prestate de instituțiile medicale asigură 

plenitudinea și veridicitatea datelor raportate.  

Volumul serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu este negociat de către conducerea 

IMSP cu comisia pentru contractare din cadrul CNAM, în funcție de necesitățile populației și de 

asigurarea cu cadre medicale disponibile ce pot efectua acest tip de servicii26. 

 Costul unei vizite pentru îngrijiri medicale la domiciliu este stabilit de MSMPS27 și pentru 

anul 2018 a constituit 137,25 MDL. Se denotă că vizitele și îngrijirile efectuate de specialist sunt 

introduse în fișele medicale ale pacientului (Formular 025/e), care reprezintă documentul primar 

confirmativ al realizării serviciilor medicale la domiciliu, cu raportarea ulterioară a volumului de 

servicii prestate către CNAM. 

Analiza și evaluarea mijloacelor financiare contractate de către 3 asociații medicale 

teritoriale (Rîșcani, Buiucani și Ciocana) și alocate pentru 4 173 de vizite, în sumă de 573,0 mii 

MDL, nu a stabilit abateri, cuantumul vizitelor raportate asigurând exactitatea și exhaustivitatea 

datelor.  

Totodată, lipsa contractării acestui tip de servicii medicale de către IMSP AMT Botanica și 

AMT Centru este explicată de către managementul instituțiilor prin lipsa personalului medical 

(asistente medicale) necesar pentru îndeplinirea acestor servicii. Deși necesitățile în astfel de 

servicii pentru populație este mult mai mare, acestea sunt acordate reieșind din disponibilitatea 

personalului medical.  

De menționat că serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu contractate de către IMSP AMT 

Rîșcani, în cuantum de 120 de vizite, au fost prestate doar la 4 persoane (câte o persoană din 

fiecare CMF), deși instituția deservește o populație de 137 049 mii de persoane. 
 

IV. CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII 

În cadrul auditului au fost aplicate prevederile ISSAI 1570 „Continuitatea activității”, 

referitor la constatarea evenimentelor/condițiilor care ar putea pune la îndoială în mod 

semnificativ capacitatea entității de a-și continua activitatea. Activitățile desfășurate de echipa de 

audit în vederea obținerii probelor de audit concludente relevă că rapoartele auditate au fost 

întocmite în baza principiului continuității activității şi nu au fost identificați factori sau incertitudini 

care ar determina, în viitor, survenirea unor evenimente ce pot influența în mod semnificativ 

capacitatea Companiei de a-şi continua activitatea şi de a întocmi rapoarte financiare. 

De asemenea, este necesar de menționat că, în vederea asigurării continuității activității, 

la finele anului 2018, Compania Națională de Asigurări în Medicină și-a asumat angajamente 

pentru perioada anului următor prin încheierea contractelor de prestare a serviciilor medicale cu 

                                                           
26 Pct.3 din Ordinul MSMPS nr.1002 din 30.12.2015 „Cu privire la organizarea de îngrijiri paliative”. 
27 Ordinul MSMPS nr.1035 din 20.12.2017 „Cu privire la aprobarea costului unei vizite de îngrijire medicală la domiciliu pentru anul 2018”. 
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431 de instituții medicale, în sumă de 6 572,3 mil. MDL, și de asigurare a populației cu 

medicamente compensate, cu 241 de instituții farmaceutice.  

Crearea și dezvoltarea unui sistem informațional integrat este un obiectiv strategic pentru 

Companie, încât acesta ar permite evidența serviciilor medicale prestate populației, efectuarea 

programărilor online la serviciile medicale de înaltă performanță prin libera alegere a 

prestatorului, digitalizarea rețetelor. De rând cu acestea menționăm că, prin implementarea SIA 

„Asistența Medicală Primară” și SIA „Asistența Medicală Spitalicească” de către toate instituțiile 

medicale, Compania va dispune de mecanisme de monitorizare a serviciile medicale prestate și 

achitate. 

V. ALTE INFORMAȚII 

5.1. Veniturile acumulate și gestionate de către CNAM au fost înregistrate/reflectate 

corespunzător în evidența contabilă și asigură plenitudinea informațiilor prezentate în Rapoartele 

Guvernului privind executarea fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală, la situația 

din 31.12.2018. 

Potrivit Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 201828, 

veniturile fondurilor AOAM au fost aprobate în sumă de 6 659,0 mil. MDL, ulterior, în temeiul 

rectificărilor operate prin Legea nr.108 din 14.07.201829, suma veniturilor a fost modificată şi 

aprobată în mărime de 6 733,3 mil. MDL.  

În anul 2018, Compania Națională de Asigurări în Medicină a acumulat în fondurile de 

asigurare obligatorie de asistență medicală venituri în valoare de 6 877,4 mil. MDL, la nivel de 

102,1% față de suma planificată. Acumulările respective au fost în creștere cu 9,9% (620,7 mil. 

MDL), comparativ cu situația din 2017. 

Sursele de formare a veniturilor se prezintă structurat în figura de mai jos: 

                                                           
28 Art.1 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018 nr.280 din 15.12.2017. 
29 Legea nr.108 din 14.06.2018 pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 nr.280/2017. 
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       Sursa: Elaborat de auditor în baza Formularului nr.4 CNAM.  

     Figura nr.4. Sursele de constituire a veniturilor FAOAM în anul 2018  

 

Datele reflectate denotă că, în anul de referință, ponderea semnificativă în totalul 

veniturilor FAOAM o au primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de 

contribuție procentuală la salariu și alte recompense, achitate de fiecare categorie de plătitori, 

care constituie 58,3% (4 007,2 mil. MDL), transferurile de la bugetul de stat pentru asigurarea 

medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern30 – de 38,3% (2 634,9 mil. MDL), urmate 

de primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă – de 1,6 % (110,3 mil. MDL).  

Analiza de către auditori a ritmicității încasărilor lunare de la bugetul de stat denotă virarea 

integrală şi în termen a mijloacelor financiare în FAOAM. 

 

 

 

 

Începând cu anul 2018, Compania reflectă în evidența contabilă veniturile calculate în 

corespundere cu principiile contabilității de angajamente.  

Potrivit cadrului legal31, Compania trebuie să țină contabilitatea de angajamente, ceea ce 

rezumă recunoașterea elementelor contabile pe măsura apariției acestora, indiferent de 

momentul încasării mijloacelor bănești. Se relevă că, Compania a asigurat respectarea cerințelor 

                                                           
30 Art. 4 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585-XIII din 27.02.1998. 
31 Art.26 alin.(1) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007. 

lex:LPLP20070427113
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legale, înregistrând și reflectând în evidența contabilă veniturile anticipate, care au fost delimitate 

în funcție de destinație, în generală32 și specială33. 

Se denotă că, potrivit prevederilor legale, controlul asupra încasării în mărime integrală a 

veniturilor FAOAM provenite din prime în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte 

recompense este delegat Serviciului Fiscal de Stat34.  

Informația prezentată de către Serviciul Fiscal de Stat, aferentă sumelor calculate ale 

primelor de asigurare medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte 

recompense, achitate de angajatori și angajați, precum și a penalităților, sancțiunilor financiare 

aferente și restanței înregistrate la situația din 31.12.2018 se prezintă, după cum urmează: 

Tabelul nr. 5.1.1, mii MDL 

Indicatori Restanța la 01.01.2018 Sumele calculate în perioada 
01.01.2018 - 31.12.2018 

Restanța la 31.12.2018 

Plăți de bază 21 702,6 4 599 642,5 41 733,7 

Majorare de întârziere  24 187,1 24 984,97 28 516,0 

Amenzi  3 352,8 3 718,0 4 777,1 

Total 49 242,5 4 628 345,5 75 026,8 

       Sursa: Date prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. 

 

Astfel, la 31.12.2018, CNAM a reflectat în evidența contabilă veniturile calculate ce 

reprezintă restanțele contribuabililor aferente contribuțiilor din primele AOAM în sumă 

procentuală, în baza datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, în valoare de 75 026,8 mii MDL. 

De asemenea, primele AOAM ce urmează a fi încasate de la persoanele fizice prin 

intermediul instanțelor judecătorești au fost înregistrate în evidența contabilă în sumă de 146,8 

mii MDL, dobânzile care urmează a fi încasate – în sumă de 9 404,9 mii MDL, și veniturile anticipate 

din avansuri – în sumă de 7444,1 mii MDL. 

Totodată, primele AOAM în sumă fixă, de 230,1 mii MDL pentru 55 451 de persoane, 

corespund numărului de persoane ce au achitat prima AOAM în sumă fixă. De asemenea, în 

evidența contabilă a fost reflectată suma reducerilor acordate acestor persoane la achitarea 

primei AOAM, care constituie 119,8 mii MDL. 

 

                                                           
32 Prime AOAM în cotă procentuală, prime AOAM în sumă fixă, prime AOAM achitate din bugetul de stat pentru categoriile asigurate de Guvern, 
prime AOAM pentru persoanele din stânga Nistrului, alte încasări cu destinație specială. 
33 Transferuri de la bugetul de stat pentru programele naționale (preparate antidiabetice), transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea 
proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”. 
34 Art. 17 din Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență 
medicală. 
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5.2. Debursarea mijloacelor financiare în sumă de 24,0 mil. MDL în cadrul Proiectului 

„Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” a fost efectuată în funcție de nivelul de 

realizare a acțiunilor. 

Conform prevederilor Acordului de finanțare35, pentru debursarea mijloacelor financiare ale 

Programului au fost stabiliți indicatori specifici care urmau a fi realizați de MSMPS și CNAM, iar 

cota de finanțare alocată fiecărui indicator corespunde nivelului de realizare a acțiunilor pentru 

atingerea obiectivului de dezvoltare a Proiectului.  

Astfel, prin Legea bugetului de stat pentru anul 201836 au fost aprobate alocațiile la FAOAM 

în sumă de 24,0 mil. MDL din contul împrumutului acordat de Banca Mondială pentru realizarea 

Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”.  

Alocațiile au fost orientate la revizuirea și implementarea schemei de stimulare bazate pe 

performanță în asistența medicală primară (DLI nr.6). Astfel, în anul 2018 CNAM, de comun cu 

MSMPS, a asigurat revizuirea indicatorilor de performanță (bonificație) în cadrul AMP37, fiind 

aprobat Regulamentul privind criteriile de îndeplinire și modul de validare a indicatorilor de 

performanțe individuale în muncă, Regulamentul privind modul de calculare și plată a 

suplimentului la salariu pentru realizarea indicatorilor, precum și a schemei de plată pentru 

indicatorii de performanță realizați. 

Astfel, în cadrul asistenței medicale primare pentru anul 2018, au fost aprobați indicatori 

de performanță pentru prevenirea, depistarea precoce și supravegherea maladiilor 

cardiovasculare, diabetului zaharat, tuberculozei și cancerului. Totodată, au fost stabiliți indicatori 

de rezultat pentru supravegherea gravidelor conform standardelor și monitorizarea vaccinării 

complete a copiilor până la 1 an.  

Evidența realizării indicatorilor de performanță în asistența medicală primară se efectuează 

manual, în lipsa unui sistem automatizat. 

Indicatorii de performanță realizați la nivelul asistenței medicale primare se validează în 

cazul atingerii țintelor stabilite pentru perioada de raportare, în temeiul cărora se calculează și se 

achită plata pentru bonificație. Astfel, colectarea datelor de către medicii de familie reprezintă un 

proces dificil, întrucât se efectuează manual, în baza fișelor medicale ale pacienților (Formular 

025/e).  

Se denotă că, deși scopul de bază al medicinei primare este axat în special pe prevenirea și 

screeningul tuturor maladiilor și bolilor38, monitorizarea și controlul anumitor maladii pentru care 

se calculează și se achită bonificația, cât și colectarea datelor implică utilizarea resurselor de timp, 

ceea ce ar putea afecta performanța asistenței medicale primare per ansamblu, situație ce nu va 

contribui la realizarea scopului instituției de AMP. 

 

                                                           
35 Art. III pct. 3.01. secțiunea IV, pct.1 și pct.2 din Acordul de finanțare ratificat prin Legea nr.35 din 19.03.2015. 
36 Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15.12.2017. 
37 Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr.515/130-A din 13.04.2018 „Cu privire la indicatorii de performanță în cadrul asistenței medicale primare”. 
38 Ordinul MS nr.695 din 13.10.2010 „Cu privire la Asistența Medicală Primară în Republica Moldova”. 
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5.3. Distribuirea din farmacie în secțiile spitalelor a medicamentelor și produselor 

parafarmaceutice nu s-a realizat în deplină măsură, ceea ce a determinat neasigurarea 

subdiviziunilor cu medicamentele necesare/solicitate în valoare de 103,0 mii MDL și implică riscuri 

privind aplicarea tratamentelor incomplete sau achiziționarea medicamentelor din contul 

pacienților. 

În scopul verificării dacă instituțiile medicale au asigurat regulamentar plenitudinea și 

suficiența stocurilor de medicamente, produse parafarmaceutice și consumabile39, auditul a 

verificat procesul de solicitare a medicamentelor de către unele instituții în baza bonurilor de 

consum și acceptarea/livrarea acestora de către farmacie.  

Astfel, examinarea bonurilor de comandă pentru anul 2018, întocmite în baza necesarului 

zilnic solicitat de secțiile IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail” și IMSP Spitalul Clinic Traumatologic 

și Ortopedie și aprobate de farmacie, relevă neasigurarea cu medicamente și articole 

parafarmaceutice, reactive și implanturi traumatologice din cauza lipsei acestora în stocul 

farmaciei la data solicitării. 
Ca rezultat al contrapunerii bonurilor de comandă cu bonurile de livrare din farmaciile 

instituțiilor, s-a constatat că secțiile spitalelor nu au fost asigurate pe deplin cu medicamente și 

produse parafarmaceutice, ceea ce implică riscuri privind prestarea serviciilor medicale cu 

aplicarea tratamentelor incomplete pentru persoanele asigurate și, respectiv, achiziționarea 

acestora din contul propriu. 

Astfel, verificările auditorilor au stabilit necorespunderea cantității medicamentelor 

solicitate cu cea distribuită, după cum urmează:  

•  IMSP Spitalul Clinic Traumatologic și Ortopedie, din 3 264 bonuri de livrare 

eliberate/întocmite pentru perioada 01.04.2018 - 31.12.2018, la 157 de poziții medicamentele au 

fost eliberate parțial, valoarea cuantificată a acestora fiind de 60,0 mii MDL; 

• IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”, din 8 374 de bonuri de livrare întocmite pentru 

perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, s-a constatat că la 617 poziții medicamentele prescrise 

pacienților spitalizați nu au fost eliberate, valoarea cuantificată a acestora fiind de 43,0 mii MDL. 

Notă: Conform motivațiilor persoanelor responsabile din cadrul instituțiilor medicale auditate, 

se constată insuficiența procedurilor de control intern în contextul asigurării plenitudinii stocurilor 

de medicamente și distribuirii acestora, situație determinată de: 

•  admiterea erorilor la completarea bonurilor de comandă de către specialiștii din secții, 

confirmate prin necorespunderea cantității de medicamente specificate în bonurile de comandă-

livrare ale subdiviziunilor instituției cu cantitățile eliberate de farmacie;  

• eliberarea parțială de către farmacie a medicamentelor solicitate din cauza insuficienței 

stocurilor; 

• înlocuirea unui medicament din fișele de comandă cu un altul analog, existent în stocul 

farmaciei; 

                                                           
39 Pct. 3.1 din Hotărârea Guvernului nr.1636 din 18.12.2002. 
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• nerespectarea termenelor de livrare stabilite în contract de către agenții economici, ceea 

ce a determinat lipsa medicamentelor necesare acordării serviciilor medicale.  

 

5.4. Gestionarea programărilor pentru intervențiile chirurgicale nu este susținută de evidența 

transparentă a bazei de date la nivel de țară, ceea ce poate determina situații incerte la realizarea 

intervențiilor. 

Potrivit Ordinului MSMPS40, ANSP a fost desemnată autoritatea responsabilă de 

gestionarea listelor de așteptare pentru tratament în cadrul Programelor speciale, care a preluat 

listele de așteptare de la IMSP Institutul de Medicină Urgentă.  

Organizarea tratamentului în cadrul Programelor speciale41 se efectuează de către Comisia 

pentru tratament în cadrul Programelor speciale (în continuare – Comisia)42, care actualizează 

trimestrial listele de așteptare, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune43. 

Conform Ordinului MSMPS nr.809 din 27.06.201844 cu privire la modificarea Ordinului nr.91 din 

09.04.2004, au fost excluse criteriile care permit efectuarea tratamentului costisitor în afara listei 

de așteptare.  

Astfel, în scopul realizării intervențiilor chirurgicale și diminuării listei de așteptate, în anul 

2018 ANSP a repartizat 2 165 de beneficiari la 16 instituții medicale pentru realizarea intervențiilor 

chirurgicale în cadrul programelor speciale.  

Se denotă că, deși Comisia a repartizat 2 165 de cazuri din lista de așteptare, instituțiile 

medicale au realizat doar 988 de intervenții (cazuri tratate), dintre care 636 efectuate la IMSP IMU 

și IMSP SCTO. De menționat că, deși IMSP SR Orhei i-au fost remise 71 de cazuri, nu a efectuat 

nicio intervenție, iar SCM Bălți a efectuat 46 de intervenții din 147 de cazuri repartizate. 

În așa mod, pacienții programați pentru intervenții la instituțiile medicale de nivel raional 

au fost excluși din lista generală de așteptare, iar neîndeplinirea numărului de cazuri tratate în IMS 

regionale și reincluderea pacienților în lista de așteptare pentru anul viitor au determinat 

menținerea unui număr constant de persoane programate pentru intervenții chirurgicale, la finele 

anului 2018 înregistrându-se 8 833 de persoane pentru endoprotezarea la genunchi și 9 334 

pentru endoprotezarea de șold. 

Nerealizarea cazurilor tratate de către instituțiile medicale a fost determinată de următorii 

factori: 

• procesele anevoioase și de durată de organizare a licitațiilor pentru achiziționarea 

consumabilelor costisitoare (componentelor de endoprotezare);  

                                                           
40 Pct.2 din Ordinul MSMPS nr.710 din 07.06.2018 „Cu privire la modul de organizare a tratamentului în cadrul Programelor speciale”. 
41 Intervenții chirurgicale realizate în cadrul Programului special: artroplastie de șold, genunchi, umăr, cardiochirurgie, cataractă cu implantare de 
cristalin. 
42 Pct.3 din Anexa la Ordinul MSMPS nr.710 din 07.06.2018. 
43 Pct.6 din Anexa la Ordinul MSMPS nr.710 din 07.06.2018. 
44 Ordinul MSMPS nr.809 din 27.06.2018 „Cu privire la modificarea Ordinului nr.91 din 09.04.2004 „Cu privire la modul de selectare a pacienților 
pentru tratament costisitor””. 
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•  contestațiile depuse de agenții economici, ceea ce a condus la tergiversarea procedurilor 

de achiziții și, respectiv, de asigurare cu consumabile costisitoare; 

•  insuficiența specialiștilor calificați în cadrul instituțiilor medicale. 

Potrivit cadrului normativ45, ANSP prezintă instituțiilor medicale și CNAM lista nominală 

verificată a pacienților din Lista de așteptare pentru tratament în cadrul Programelor speciale. Deși 

Comisia a întreprins un șir de măsuri în vederea actualizării listei de așteptare46, se relevă că 

acestea au fost actualizate la nivel de 41% pentru artoplastie de șold și de 68% pentru artoplastie 

de genunchi. 

Conform acestei liste, în anul 2018 se aflau în așteptare 526 de persoane pentru a beneficia 

de intervenții chirurgicale în cadrul programului special la IMSP SCTO.  

În urma contrapunerii datelor din SI „Evidenţa şi raportarea serviciilor medicale în sistem 

DRG-online” ale IMSP SCTO cu informația reflectată în baza de date privind Lista de așteptare 

pentru tratamentul în cadrul Programelor speciale, s-a constatat că nu există o evidență strictă și 

exactă a persoanelor programate, iar informațiile deținute sunt incomplete. Astfel, 

• din numărul de 420 de persoane care au fost programate pentru efectuarea intervențiilor 

chirurgicale la IMSP SCTO, în baza de date privind monitorizarea tratamentelor costisitoare a 

Comisiei au fost identificate doar 37 de persoane; 

• codul numeric de identitate nu este indicat pentru 95 de persoane din Lista de așteptare; 

• codul numeric de identitate pentru 25 de persoane din Lista de așteptare este introdus 

eronat, acesta având de la 10 până la 15 cifre de identitate; 

• în cazul a 333 de persoane, în calitate de instituție de evidență a acestora este indicat 

MSMPS, iar la 67 de persoane nu este indicată instituția de evidență; 

• în cazul a 2 persoane care au fost operate, statutul este indicat ca fiind „în așteptare” sau 

„amânat”; 

• pentru 70 de persoane, care conform statutului au fost operate, nu este indicată perioada 

când a fost efectuată intervenția, iar la 69 de persoane nu este indicată instituția medicală care a 

realizat intervenția; 

• 39 de persoane care au fost repartizate pentru efectuarea intervenției la IMSP SCTO, însă 

potrivit informațiilor reflectate, au realizat intervențiile la alte instituții medicale; 

• în cazul a 5 persoane, statutul a fost modificat din „persoană negăsită” în „persoană 

operată”; 

• în cazul a 95 de persoane, nu este indicat numărul de telefon pentru a fi contactate. 

De asemenea, nu a fost asigurată actualizarea listei de așteptare prin excluderea 

pacienților care au beneficiat de tratament sau care nu întrunesc criteriile de eligibilitate. Astfel, 

din eșantionul de 526 de persoane, s-a stabilit că 242 urmau a fi excluse din următoarele motive: 

                                                           
45 Pct.6 subpct.6) din Anexa la Ordinul MSMPS nr.710 din 07.06.2018 „Cu privire la modul de organizare a tratamentului în cadrul Programelor 
speciale”. 
46 Scrisoarea nr.01/2473 din 28.09.2018 către MSMPS și CNAM. 
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au decedat – 10 persoane, a emigrat –1 persoană, au realizat intervențiile chirurgicale și au statut 

de persoană operată – 186 de persoane, au refuzat – 45 de persoane. 

Totodată, se denotă că baza de date privind monitorizarea și gestionarea listei de așteptare 

pentru tratament costisitor nu conține numărul poliței de asigurare a persoanelor, ceea ce poate 

condiționa riscul de prestare a serviciilor medicale persoanelor care nu dețin statut de persoană 

asigurată. 

Cele relatate denotă că nu există o evidență strictă a persoanelor programate la intervenții 

chirurgicale în cadrul unui sistem informațional automatizat, fapt care, în circumstanțele expuse, 

nu asigură și nu oferă posibilitatea evaluării corectitudinii și veridicității informațiilor. 

De asemenea, Comisia nu dispune de un sistem informațional automatizat de evidență 

care i-ar permite o sistematizare a datelor, precum și transparența proceselor legate de realizarea 

tratamentelor costisitoare.  

5.5. Neîndeplinirea cazurilor pe programele speciale a fost determinată de procesul de achiziții 

publice a medicamentelor și consumabilelor medicale, care este unul complex și problematic, ceea 

ce a condus la nerealizarea, în unele cazuri, a scopurilor scontate. 

În scopul evaluării procesului de realizare a tratamentelor în cadrul Programelor speciale, 

auditul a analizat și verificat realizarea, îndeplinirea și raportarea cazurilor tratate la IMSP SCTO. 

Totodată, auditul relevă că, potrivit contractului47 încheiat între CNAM și IMSP SCTO în anul 

2018, instituția medicală a fost contractată pentru a presta servicii medicale de „Protezare șold și 

genunchi”, în număr de 478 de cazuri, efectiv fiind realizate doar 420 de cazuri tratate, dintre care 

393 de endoprotezări (ceea ce reprezintă 87,8% din numărul total de cazuri contractate).  

De menționat că, la situația din 01.01.2018, în evidența contabilă și în stocul depozitului 

IMSP SCTO au fost înregistrate componente ale protezelor în sumă de 5,8 mil. MDL, dintre care:  

• endoproteză totală de șold – 160 unități; 

• endoproteză totală de genunchi – 30 unități; 

• endoproteză monopolară – 40 unități. 

În I trimestru al anului 2018 au fost livrate componente de protezare în sumă de 3,2 mil. 

MDL, conform contractelor încheiate în anul 2017 și acordurilor adiționale (prelungirea termenului 

până la 31 martie 2018). Procedura de licitație pentru achiziționarea consumabilelor necesare la 

realizarea intervențiilor de endoprotezare a fost desfășurată în luna aprilie, iar din cauza 

contestațiilor depuse, semnarea contractelor pentru anul 2018 a avut loc la 10.10.2018, iar 

livrarea componentelor de protezare – la 30.10.2018.  

Deși IMSP SCTO este una dintre instituțiile medicale care realizează cel mai mare volum de 

servicii medicale de endoprotezare (la șold și genunchi), insuficiența stocurilor de consumabile a 

condus la sistarea intervențiilor chirurgicale timp de 2 luni (iulie, august) și a determinat 

neîndeplinirea cazurilor conform programelor speciale în anul 2018. Situația descrisă a influențat 

                                                           
47 Contractul de acordare a asistenței medicale în cadrul AOAM nr.05-08/376 din 29.12.2017. 
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negativ activitatea chirurgicală a spitalului, fapt ce se răsfrânge asupra menținerii rândului de 

pacienți programați la acest tip de intervenții chirurgicale. De menționat că, în luna august 2018, 

conform repartizării MSMPS, IMSP SCTO a beneficiat de la instituțiile medicale de nivel raional de 

încă 50 de componente pentru endoprotezările de șold, ceea ce a asigurat parțial continuitatea 

activității prin realizarea intervențiilor chirurgicale. 

Din discuția cu conducerea entității am stabilit că aceeași situație se menține și pentru anul 

2019.  

Totodată, este necesar de menționat că, potrivit prevederilor regulamentare48, Comisia din 

cadrul ANSP este responsabilă de gestionarea bazei de date a pacienților din lista de așteptare 

pentru protezarea articulațiilor mari (șold/genunchi/umăr), tratamentul operator pentru 

cataractă și cardiochirurgie. 

Astfel, în scopul eficientizării accesului persoanelor asigurate la tratament în cadrul 

programelor speciale acoperite din FAOAM, inclusiv prin reducerea timpului de așteptare, CNAM 

a solicitat listele nominale verificate ale pacienților din lista de așteptare, inclusiv a celor care 

urmează să fie tratați în anul 2019 în instituțiile medico-sanitare contractate. Estimările efectuate 

în baza numărului de persoane incluse în listele de așteptare denotă că acoperirea necesităților 

aferente acestor servicii medicale va fi posibilă în decurs de până la 4 ani în cadrul programului 

„Protezarea articulațiilor mari”, în decurs de până la 1 an – în cadrul programelor „Tratament 

operator pentru cataractă” și „Cardiochirurgie”. 

 De asemenea, în contextul asigurării pacienților cu tratament în cadrul programelor 

speciale, potrivit prevederilor stabilite49 CNAM are ca scop asigurarea pacienților cu diabet zaharat 

(adulți) cu dispozitive medicale (teste, glucometre și lanțete) și a întreprins un set de măsuri pentru 

realizarea acestuia. Astfel, în anul 2019, în premieră, Compania a inițiat distribuirea dispozitivelor 

medicale pacienților cu diabet zaharat (adulți) pentru un an. Pentru a asigura accesul tuturor 

pacienților la dispozitive medicale, Compania a solicitat listele de la medicii de familie, care ulterior 

au fost verificate și actualizate în aspectele ce țin de identificarea pacienților, confirmarea tipului 

de diabet zaharat, identificarea medicului de familie și a instituției medicale la care se deservește, 

precum și domiciliul pacientului.  

Prin urmare, prioritățile identificate în mod transparent și măsurile întreprinse au avut ca 

scop accesul populației la tratament costisitor din mijloacele FAOAM în termeni realizabili.  

 

                                                           
48 Regulamentul cu privire la modul de organizare a tratamentului în cadrul programelor speciale, aprobat prin Ordinul MSMPS nr.710 din 07.07. 
2018. 
49 Hotărârea Guvernului nr.1030 din 30.11.2017 „Cu privire la aprobarea Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru 
anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia”; Hotărârea Curții de Conturi nr.1 din 31.01.2019 „Privind Raportul auditului 
performanței implementării Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2018 (I 
semestru)”. 



 

29 
 

5.6.  Funcționalitatea Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor și a Centrelor Comunitare de 

Sănătate Mintală este afectată de deficitul de personal, precum și de lipsa condițiilor obligatorii ce 

ar contribui la atingerea scopului cu impact asupra calității serviciilor acordate. 

Evaluările auditului relevă că, în anul 2018, statele de personal ale CSPT și CCSM nu au fost 

suplinite cu specialiști de profil medical potrivit schemelor de încadrare aprobate.  

Astfel, la nivel de republică, pentru asigurarea calității și eficienței serviciilor medicale 

prestate de CSPT, a fost aprobat un necesar de personal de 244 de unități, efectiv statele de 

personal având un deficit de 66 de specialiști.  

De asemenea, potrivit probelor colectate, se denotă că 21 de CCSM nu sunt asigurate pe 

deplin cu personal medical specializat. Din totalul de 40 de centre, deficitul de personal este de 60 

de unități, în comparație cu numărul aprobat. 

Aceste circumstanțe pot afecta buna funcționare a centrelor, creând impedimente în 

atingerea obiectivelor și indicatorilor scontați, inclusiv cu impact de diminuare a calității serviciilor 

prestate. 

Se denotă că scopul Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală este ameliorarea sănătății 

mintale a populației prin prestarea serviciilor orientate spre prevenirea, depistarea precoce, 

tratamentul, reabilitarea şi protecția sănătății mintale în comunitate50, iar atingerea acestora este 

posibilă prin constituirea unităților funcționale reprezentate de echipa multidisciplinară, care este 

compusă din medici psihiatri, psihoterapeuți, psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali de 

psihiatrie şi alte categorii de personal51. 

Potrivit cadrului normativ, o echipă multifuncțională revine la un număr de 40 mii de 

populație din teritoriul arondat al instituției medicale din a cărei subdiviziune se integrează52, 

cerințe realizate doar de 6 Centre, iar celelalte 45 de Centre din țară nu dispun de suficient 

personal, situație ce nu asigură calitatea serviciilor prestate și nici eficiența mijloacelor financiare 

utilizate în aceste scopuri. 

Cerințele nu sunt asigurate nici de AMT municipale, care dispun de câte o echipă 

multifuncțională, deși pentru numărul de populație deservită urmau să dispună de personal 

necesar prestării serviciilor calitative și suficiente, după cum urmează: IMSP AMT Ciocana – 2 

echipe multifuncționale pentru 89 450 de persoane, IMSP AMT Botanica – 4 echipe la 173 701 

persoane, IMSP AMT Centru – 2 echipe la 107 979 persoane, IMSP AMT Buiucani – 3 echipe la 106 

099 persoane, IMSP AMT Rîșcani – 3 echipe la 137 049 persoane deservite. 

De asemenea, acțiunile desfășurate de audit cu deplasarea la fața locului au stabilit că 4 CCSM 

(Buiucani, Rîșcani, Centru, Ciocana) oferă servicii în cadrul Centrului de zi, nedispunând de spațiu 

suficient pentru plasamentul temporar al pacienților.  

                                                           
50 Cap.1 pct.2 din Regulamentul-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală și a Standardelor de calitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.55 din 30.01.2012. 
51 Pct.39, pct.40 din secțiunea 5 a Regulamentului-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală și a Standardelor de calitate, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.55 din 30.01.2012. 
52 Pct.4 din Anexa nr.5 la Regulamentul-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală și a Standardelor de calitate, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.55 din 30.01.2012. 
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De menționat că acestea nu corespund tuturor cerințelor din standardele minime de 

calitate53, întrucât infrastructura Centrelor nu satisface nevoile speciale ale beneficiarilor, ceea ce 

poate determina funcționalitatea ineficientă și neatingerea scopurilor propuse în cadrul asistenței 

medicale comunitare. 

5.7. Cu privire la sistemele informaționale automatizate gestionate de către CNAM 

Potrivit probelor colectate de către auditori, se relevă că CNAM gestionează și utilizează la 

moment 11 sisteme informaționale, valoarea acestora conform datelor din evidența contabilă 

constituind 14,1 mil. MDL, la situația din 31.12.2018. De menționat că sistemele informaționale 

sunt funcționale, acestea fiind utilizate în activitatea operațională a instituției. 

Astfel, Compania a dezvoltat SIA „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală”, care 

reprezintă un sistem informațional cu mai multe interfețe de accesare a unei baze de date 

relaționale, ceea ce permite utilizatorilor să acceseze, să publice şi să caute date despre beneficiarii 

asigurării medicale. Informaţia în această bază de date provine din surse externe, inclusiv de la 

Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale etc.  

Totodată, se atestă că Compania a întreprins în anul 2018 un șir de activități pentru 

îmbunătățirea funcționalității sistemelor informaționale gestionate, și anume: 

• a dezvoltat și testat modulul de evidență a serviciilor de înaltă performanță (SIRSM); 

• a amplificat modulul auditului codificării și a ajustat aplicația „Registrul dărilor de seamă 

despre îndeplinirea devizului de venituri şi cheltuieli al instituției medico-sanitare din mijloacele 

fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală”; 

• a inițiat proceduri pentru reingineria SIA „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală”, 

care va contribui la eficientizarea funcționării sistemelor informaționale. 

De asemenea, este relevant de menționat că, potrivit cadrului normativ54, MSMPS a 

transmis în gestiunea CNAM Sistemul Informațional Automatizat „Asistența Medicală Primară” și 

Sistemul Informațional Automatizat „Asistența medicală spitalicească”, ceea ce va asigura 

evidența și transparența serviciilor medicale prestare în cadrul SAOAM, inclusiv colectarea și 

analiza datelor, informații care vor permite adoptarea transparentă a deciziilor și gestionarea 

eficientă a resurselor financiare publice. 

5.8. Evaluarea sistemului de management financiar și control al Companiei 

În conformitate cu Legea nr.229 din 23.09.201055, Compania are obligația de a organiza și a 

implementa sistemul de management financiar și control pentru asigurarea principiilor bunei 

                                                           
53 Anexa nr.2. la cap. II, standardele nr.6-12 din Regulamentul-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală și Standardele de calitate, aprobate  

prin Hotărârea Guvernului nr.55 din 30.01.2012: (i) încăperile pentru desfășurarea activităților de reabilitare nu sunt înzestrate cu mobilier conform 

vârstei şi cu echipamente şi accesorii tehnice, consumabile, materiale ocupaționale, ergoterapeutice, kinetoterapeutice, didactice; (ii) Centrele nu 

asigură condiții de respectare a securității sănătății şi vieții beneficiarilor: prizele, geamurile, balcoanele sunt protejate pentru prevenirea 

accidentelor; (iii) Centrele nu dispun de spațiile destinate activităților care nu sunt repartizate, amenajate, dotate şi adaptate în concordanță cu 

natura şi ponderea activităților şi cu nevoile generale şi speciale ale beneficiarilor şi pot avea mai multe funcționalități etc. 
54 Hotărârea Guvernului nr.138 din 27.02.2019 „Cu privire la transmiterea unor sisteme informaționale automatizate”. 
55 Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern. 
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guvernări și atingerii obiectivelor entității publice, prin desfășurarea activităților de control, care 

urmează a fi organizate şi realizate în toate procesele operaționale şi la toate nivelurile entității 

publice.  

Evaluarea sistemului de control intern managerial relevă că Compania a instituit sistemul de 

management financiar și control, iar conform Declarației de răspundere managerială, organizarea 

şi funcționarea acestuia permite parțial furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile 

publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaționale au fost utilizate în condiții 

de transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică şi integritate. 

Se denotă că au fost revizuite și actualizate procesele operaționale de bază privind 

gestionarea fondurilor publice. De asemenea, evaluările auditului denotă că entitatea a realizat 

acțiuni în vederea implementării managementului riscurilor, inclusiv prin identificarea și evaluarea 

riscurilor care ar putea avea impact negativ în atingerea obiectivelor entității și realizarea 

performanțelor stabilite. 

 În cadrul CNAM este instituit Serviciul audit intern, care își desfășoară activitatea în baza 

planului de activitate anual prin efectuarea misiunilor de audit. Totodată, există rezerve în ceea ce 

privește suficiența realizării activităților de audit, deoarece în cadrul Serviciului audit intern 

activează doar o singură persoană, efectivul limită fiind de 2 unități. Aceste resurse sunt 

insuficiente pentru acoperirea necesităților în contextul complexității sistemului asigurărilor și 

multitudinii de instituții implicate în prestarea serviciilor medicale. 

 

5.9. Executarea cerințelor şi implementarea recomandărilor auditului precedent 

Verificarea executării cerințelor şi implementării recomandărilor din Hotărârea Curţii de 

Conturi nr.23 din 25.05.2018 „Cu privire la auditul financiar asupra Raportului Guvernului privind 

executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medical în anul bugetar încheiat 2017”, cu 

termenul de executare de 5 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

relevă că prin Raportul de audit respectiv au fost înaintate 16 recomandări.  

Rezultatele examinării informațiilor prezentate de Companie referitor la implementarea 

recomandărilor denotă că nivelul general de implementare al acestora constituie în medie circa 

60%. 

Este relevant de menționat că implementarea recomandării ce ține de „Elaborarea și 

aprobarea politicilor aferente evidenței contabile și raportării fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală, reieșind din statutul de autonomie financiară și din activitatea specifică a 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină”, s-a efectuat prin revizuirea Politicilor contabile 

pentru anul 2018 și ajustarea acestora în conformitate cu prevederile cadrului de raportare 

financiară. Astfel, s-a stabilit modalitatea de înregistrare a modificărilor aferente estimărilor 

contabile, de recunoaștere a evenimentelor ulterioare perioadei de raportare, precum și 

prevăzute cerințele privind cadrul de raportare financiară, inclusiv componența rapoartelor, 
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criteriile de recunoaștere a elementelor financiare, structura veniturilor și cheltuielilor fondurilor 

AOAM. 

Actualizarea politicilor contabile va permite asigurarea raportării veridice și prezentării fidele 

a informațiilor în rapoartele financiare ale Companiei, inclusiv evidența și transparența mijloacelor 

financiare gestionate.  

Totodată, din 16 recomandări înaintate pentru implementare, auditul a constatat că au fost 

executate integral 8 recomandări, parțial executate – 3 recomandări, iar 5 nu au fost realizate. 

 Impactul benefic atins prin întreprinderea măsurilor și realizarea recomandărilor a 

contribuit la îmbunătățirea reglementării aferente: 

• planificării și realizării misiunilor de audit intern în vederea identificării și diminuării 

riscurilor în activitatea operațională prin auditarea proceselor ce țin de: gestionarea sistemelor 

informaționale; gestionarea mijloacelor destinate fondului de modernizare și dezvoltare și a 

fondului de profilaxie; gestionarea mijloacelor destinate medicamentelor compensate; 

• revizuirii procedurilor de păstrare a documentelor justificative privind medicamentele 

compensate; 

• recuperării mijloacelor în FAOAM, în sumă de 675,0 mii MDL, cu aplicarea penalității 

conform prevederilor contractuale. 

Totodată, nu au fost implementate unele recomandări care sunt reiterate în prezentul 

Raport de audit. Astfel, neasigurarea elaborării și aprobării metodologiei de raportare de către IMS 

a pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în scopul asigurării corelării indicatorilor 

contractați, achitați și raportați („per capita”), nu a permis auditului să determine volumul de 

servicii medicale prestate populației la contractarea instituțiilor medicale după principiul „per 

capita”, în aspectul plenitudinii și exactității datelor raportate. 

 De asemenea, nerealizarea activităților privind schimbul de date între SI „Registrul 

persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituției medico-sanitare ce prestează 

asistență medicală primară în SAOAM” şi SIA „Asistența Medicală Primară”, a limitat auditorii în 

expunerea exactității datelor raportate, inclusiv a numărului de persoane care au beneficiat de 

asistență medicală primară.  

În continuare, se denotă că nu au fost implementate recomandările cu referire la: (i) 

elaborarea și aprobarea criteriilor aferente delimitării activităților profilactice finanțate din fondul 

măsurilor de profilaxie de cele finanțate din fondul de bază, cu raportarea realizării indicatorilor 

aferenți subprogramelor bugetare; (ii) nu a fost asigurată realizarea de către MSMPS a analizei și 

evaluării situației privind resursele umane necesare acordării serviciilor medicale primare, a celor 

efective, precum și a modului de organizare și realizare a activității centrelor de sănătate. Aceste 

situații nu oferă posibilitatea raportării și urmăririi atingerii obiectivelor proprii fondului măsurilor 

de profilaxie, orientat spre prevenirea maladiilor și reducerea morbidității populației. Insuficiența 

cadrelor medicale nu asigură calitatea serviciilor medicale, precum și mijloacele publice utilizate 

pentru salarizarea medicilor la prestarea serviciilor în volumele regulamentar stabilite. 
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Rezultatele verificărilor efectuate, precum şi informațiile prezentate de Companie în vederea 

implementării recomandărilor se prezintă în Anexa nr.7 la prezentul Raport de audit. 

În aceste circumstanțe, se constată că recomandările înaintate de Curtea de Conturi nu au 

fost implementate pe deplin, acestea regăsindu-se în prezentul Raport de audit. 

 

VI. RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE 

Directorul general al Companiei, în calitate de ordonator principal de credite și 

administrator al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală56, este responsabil de 

pregătirea şi prezentarea fidelă a Raportului Guvernului privind executarea FAOAM pentru anul 

2018 în conformitate cu cadrul de raportare aplicabil57. De asemenea, responsabilitatea 

managementului este de a organiza și implementa sistemul de control intern58, în scopul de a 

asigura desfășurarea și organizarea eficientă a activității economice, inclusiv respectarea strictă a 

integrității activelor, prevenirea și descoperirea cauzelor de fraudă și eroare, exactitatea și 

plenitudinea datelor raportate.  

 

 

VII. RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT FINANCIAR 

Responsabilitatea auditorului a fost de a planifica şi a realiza misiunea de audit cu obținerea 

probelor suficiente şi adecvate în vederea susținerii bazei pentru opinia de audit. Totodată, 

responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra informațiilor raportate, bazată pe 

desfășurarea auditului în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. 

Obiectivele auditului public au constat în obținerea unei asigurări rezonabile că Raportul 

Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018 

nu este afectat de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei 

opinii. 

Asigurarea rezonabilă este un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție că un audit 

efectuat în conformitate cu ISSAI va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când 

ea există. Denaturările pot fi urmarea fraudelor sau erorilor. Totodată, denaturările pot fi 

considerate semnificative dacă, în mod individual sau în ansamblu, pot influența deciziile 

economice ale utilizatorilor acestor situații financiare.  

                                                           
56 Art.28, art.29 lit.(d) din Hotărârea Guvernului nr.156 din 11.02.2002 „Cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naționale de Asigurări în 
Medicină”. 
57 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Standardelor Naționale 
de Contabilitate”; Ordinul Ministerului Finanțelor nr.02 din 05.01.2018 „Cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea 
FAOAM”. 
58 Art. 13 alin.(2) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007. 
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O descriere suplimentară a responsabilităților auditorului într-un audit al rapoartelor 

financiare este plasată pe site-ul Curţii de Conturi, la adresa: http://www.ccrm.md/activitatea-

curtii-de-conturi-1-25. Această descriere face parte din Raportul nostru de audit. 

 

 

VIII. SEMNĂTURA AUDITORULUI 

 
Șef al Direcției III în cadrul Direcției generale de audit II, șef al 
echipei de audit 
Auditor public superior 
Auditor public superior 
Auditor public 

 
                              Pîntea Irina 

 Postolachi Mariana 
Grosu Evghenii 

Cocoș Iacob 
 

 
Responsabil de monitorizare: 
Șef al Direcției generale de audit II  Sofia Ciuvalschi 
 

 

 

 

 

 

http://www.ccrm.md/activitatea-curtii-de-conturi-1-25
http://www.ccrm.md/activitatea-curtii-de-conturi-1-25
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ANEXE 

Anexa nr.1 

Formularul nr.1 CNAM 

Aprobat 

prin Ordinul ministrului finanțelor  

nr.02 din 05 ianuarie 2018 

 

Raport privind executarea indicatorilor generali și surselor de finanțare ale 

 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018 
mii MDL 

Denumirea  Cod Eco 

Plan 

Executat 

Executat față de precizat 

Aprobat pe an Precizat pe an 
devieri, (+/-) mii 

MDL 
în % 

A 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3 

I. Venituri, total 1 6659025,2 6733325,2 6877407,5 144082,3 102,1 

 inclusiv transferurile de la 
bugetul de stat 

  2728025,2 2728025,2 2728025,2 0,0 100,0 

II. Cheltuieli, total 2+3 6659025,2 6733325,2 6714063,6 -19261,6 99,7 

III. Sold bugetar 1-(2+3) 0,0 0,0 163343,9 163343,9 0,0 

IV. Surse de finanțare, total 4+5+9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sold de mijloace bănești la 
începutul perioadei 

91 151063,0 239669,8 239669,8 0,0 0,0 

Sold de mijloace bănești la 
sfârșitul perioadei 

93 151063,0 239669,8 403013,7 163343,9 0,0 

Sursă: Date extrase de către echipa de audit din Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018, prezentat oficial 
spre auditare Curții de Conturi la 14.05.2019 de către conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, raportul fiind autorizat prin semnătura persoanelor 
responsabile, cu aplicarea ștampilei entității. 
 
 

 

 

 



 

36 
 

Anexa nr.2 

Formularul nr.1.1 CNAM 

Aprobat 

prin Ordinul ministrului finanțelor  

nr.02 din 05 ianuarie 2018 

Raport privind executarea veniturilor fondurilor asigurării  

obligatorii de asistență medicală pe anul 2018 
mii MDL 

Denumirea  
Cod 
Eco 

Plan 

Executat 
Executat față de precizat 

Aprobat 
pe an 

Precizat 
pe an 

devieri (+/-) în % 

A 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3 

Venituri, total 1 6659025,2 6733325,2 6877407,5 144082,3 102,1 

Contribuții și prime de asigurare obligatorie 12 3923692,4 3991300,0 4117555,3 126255,3 103,2 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 122 3923692,4 3991300,0 4117555,3 126255,3 103,2 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă 
de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, 
achitate de fiecare categorie de plătitori 

1221 3834000,0 3888000,0 4007228,0 119228,0 103,1 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă 
fixă achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în 
Republica Moldova 

1222 89692,4 103300,0 110327,3 7027,3 106,8 

Alte venituri 14 7307,6 14000,0 31827,0 17827,0 >200,0 

Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional 19 2728025,2 2728025,2 2728025,2 0,0 100,0 

Transferuri primite în cadrul bugetului consolidat central 192 2728025,2 2728025,2 2728025,2 0,0 100,0 

Transferuri între bugetul de stat și fondurile asigurării 
obligatorii de asistență medicală 

1922 2728025,2 2728025,2 2728025,2 0,0 100,0 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul 
de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 

19221 93055,5 93055,5 93055,5 0,0 100,0 

Transferuri curente primite cu destinație generală între 
bugetul de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență 
medicală 

19223 2634969,7 2634969,7 2634969,7 0,0 100,0 
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Sursă: Date extrase de către echipa de audit din Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018, prezentat oficial 
spre auditare Curții de Conturi la 14.05.2019 de către conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, raportul fiind autorizat prin semnătura persoanelor 
responsabile, cu aplicarea ștampilei entității. 

 
Anexa nr.3 

Formularul nr.1.2 CNAM 

Aprobat 

prin Ordinul ministrului finanțelor  

nr.02 din 05 ianuarie 2018 

Raport privind executarea fondurilor asigurării  

obligatorii de asistență medicală pe cheltuieli pe anul 2018 

mii MDL 

Denumirea  
Plan 

Executat 
Executat față de precizat 

aprobat 
pe an 

precizat 
pe an 

devieri, (+/-) mii MDL în % 

A 1 2 3 4=3-2 5=3/2 

Cheltuieli, total 6659025,2 6733325,2 6714063,6 -19261,6 99,7 

inclusiv:           

1. Fondul pentru achitarea serviciilor 
medicale curente (fondul de bază) 

6510187,3 6586487,3 6586353,1 -134,2 100,0 

2. Fondul de rezervă al asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală 15000,0 15000,0 0,0 -15000,0 0,0 

3. Fondul măsurilor de profilaxie (de 
prevenire a riscurilor de îmbolnăvire) 25000,0 13000,0 11747,6 -1252,4 90,4 

4. Fondul de dezvoltare şi 
modernizare a prestatorilor publici de 
servicii medicale 

30000,0 40000,0 38120,5 -1879,5 95,3 

5. Fondul de administrare a sistemului 
de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală 

78837,9 78837,9 77842,4 -995,5 98,7 

Sursă: Date extrase de către echipa de audit din Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018, prezentat oficial 
spre auditare Curții de Conturi la 14.05.2019 de către conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, raportul fiind autorizat prin semnătura persoanelor 
responsabile, cu aplicarea ștampilei entității. 
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Anexa nr.4 

Formularul nr.2 CNAM 

Aprobat 

prin Ordinul ministrului finanțelor  

nr.02 din 05 ianuarie 2018 

Raport privind executarea programelor de cheltuieli ale  

fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe  

anul 2018 

mii MDL 

Denumirea  
Codul 

P2 

Plan 
Executat  

Executat față de precizat 

aprobat 
pe an 

precizat 
pe an 

devieri (+/-) în % 

A 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3 

Cheltuieli, total 1 6659025,2 6733325,2 6714063,6 -19261,6 99,7 

inclusiv:             

Programul „Sănătatea publică şi servicii medicale” 80 00 6659025,2 6733325,2 6714063,6 -19261,6 99,7 

Subprogramul „Administrare a fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală” 80 02 78837,9 78837,9 77842,4 -995,5 98,7 

Subprogramul „Asistenţa medicală primară”,  

80 05 

1968387,9 1885475,3 1885471,7 -3,6 100,0 

inclusiv medicamente compensate  
595950,0 508037,4 508037,4 0,0 100,0 

din care pentru realizarea programelor naționale de ocrotire a 
sănătății din contul transferurilor din bugetul de stat 

69033,7 69033,7 69033,7 0,0 100,0 

Subprogramul „Asistenţa medicală specializată de ambulatoriu”, 
80 06 453449,0 504571,4 504571,4 0,0 100,0 

inclusiv medicamente și dispozitive medicale achitate suplimentar  13464,0 46923,1 46923,1 0,0 100,0 

Subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu” 80 08 56768,5 56994,5 56994,2 -0,3 100,0 

Subprogramul „Asistenţa medicală urgentă prespitalicească” 80 09 556594,0 561594,0 561593,8 -0,2 100,0 
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Subprogramul „Asistenţa medicală spitalicească”, 
80 10 3274609,6 3368373,8 3368373,8 0,0 100,0 

inclusiv medicamente achitate suplimentar cazului tratat 
 29202,0 28773,1 28773,1 0,0 100,0 

Subprogramul „Servicii medicale de înaltă performanta” 80 11 200378,3 209478,3 209348,2 -130,1 99,9 

Subprogramul „Management al fondului de rezervă al asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală” 80 17 15000,0 15000,0 0,0 -15000,0 0,0 

Subprogramul „Programe naționale şi speciale în domeniul ocrotirii 
sănătății” 80 18 25000,0 13000,0 11747,6 -1252,4 90,4 

Subprogramul „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din domeniul 
ocrotirii sănătății” 80 19 30000,0 40000,0 38120,5 -1879,5 95,3 

Sursă: Date extrase de către echipa de audit din Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018, prezentat oficial 
spre auditare Curții de Conturi la 14.05.2019 de către conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, raportul fiind autorizat prin semnătura persoanelor 
responsabile, cu aplicarea ștampilei entității. 
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Anexa nr.5 

Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor contractate de către CNAM pe parcursul anului 2018 

 
 

Nr.    

Denumirea 
IMSP 

Nr. de 
state 

aprobate 

Nr. de  
state   de 

facto    
ocupate 

Consultații   
individuale 

Activități     
metodice 

Nr. de 
persoane       

unice 
deservite 

Suma 
contractată      

de CNAM, MDL 

Suma achitată 
de CNAM, 

MDL 

Sold la sfârșit de 
an, MDL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  TOTAL municipiu 74.25 53.35 5738 5262 57618  6558800.0  6558800.0  1226086,1 

   1  Chișinău, NEOVITA 15 12.75 4779 1742 16339 1443300.0   1443300.0     288671.5 

   2 Chișinău, Ciocana 11.25 9.75 938 624 11922 888800.0   888800.0 115644.3 

   3 Chișinău, AMIGOS 11.5 5 407 60 1168  861800.0  861800.0  181327.2 

   4 Chișinău, 
SindBioDan 

7 4.75 1074 133 2794  795400.0 795400.0  108860.5 

   5 Chișinău, ACCEPT 9.25 7 1883 136 3441  796000.0  796000.0 353753.3 

   6 Chișinău, Botanica 11 6.1 1436 899 10445  891900.0  891900.0 60775.7 

   7 Bălți, ATIS 9.25 8 1770 1668 11509  881600.0  881600.0  117053.4 

 - TOTAL raioane 169.75 124.7 65826 28290 171836  15685500.0  156855000 3337015.7 

   8 CS Anenii Noi 4 3,5 1330 174 4039  576100.0  576100.0 267053.6 

   9  CS Basarabeasca 1.5 0.75 277 215 315  196700.0  196700.0 8714.4 

  10 CS Briceni 5.25 4.5 1135 276 3922  446500.0  446500.0 210969.5 

  11 CS Cahul 7.5 4.25 1378 3029 3752  728900.0  728900.0 319354.5 
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  12 CS Călărași 6.5 6.25 2107 208 4363  475100.0  475100.0 63150.0 

  13 CS Cantemir 3.75 2.5 924 363 6002  362700.0  362700.0 117714.8 

  14 CS Căușeni 6.5 4.5 4958 505 12150  529400.0  529400.0 75285.6 

  15 CS Ceadâr-Lunga 5.25 4.25 1678 717 3382  394900.0  394900.0 31741.0 

  16 CS Cimișlia 4 4 2523 466 9289  491500.0  491500.0 46449.8 

  17 CS Comrat 3.5 3.5 2275 224 8570  468700.0  468700.0 72010.9 

  18 CS Criuleni 9 6.5 1966 151 3675  657000.0  657000.0 215868.0 

  19 CS Dondușeni 2.75 2 2386 171 7778  251000.0  251000.0 102956.7 

  20 CS Drochia 4.25 4 1054 271 1830  511300.0  511300.0 18972.2 

  21 CS Edineț 5 4 2050 309 3525  459000.0  459000.0 95597.7 

  22 CS Fălești  4.5 4 2573 312 4910  535300.0  535300.0 24591.0 

  23 CS Florești 4.25 4.25 1839 537 4837  521300.0  521300.0 279188.0 

  24 CS Glodeni 3.5 3 1582 233 3758  348700.0  348700.0 134570.8 

  25 CS Hîncești 7 1.5 1235 4 1062  648800.0  648800.0 503522.6 

  26 CS Ialoveni  9 3.25 2561 399 5425  599700.0  599700.0 0 

  27 CS Leova  3 2.5 1679 572 8911  308900.0  308900.0 119577.6 

  28 CS Nisporeni 4 2.5 3074 350 3567  393800.0  393800.0 0 

  29 CS Ocnița 5.25 3.75 3034 242 2686  382400.0  382400.0 85982.9 

  30 CS Orhei 9 7.5 2278 568 9015  734000.0  734000.0 32286.2 

  31 CS Rezina 2 2 1529 2629 3568  297200.0  297200.0 70191.6 

  32 CS Rîșcani 4.75 3.5 1344 241 4085  397200.0  397200.0 72128.3 
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  33 CS Sîngerei 7.5 7.5 2273 464 8364  559400.0  559400.0 45067.4 

  34 CS Soroca 6 5.5 2082 2320 5544  585600.0  585600.0 0 

  35 CS Strășeni 2.5 2.5 709 58 1938  550000.0  550000.0 103820.7 

  36 CS Șoldănești 2.75 2.7 1695 530 4492  245100.0  245100.0 0 

  37 CS Ștefan Vodă 5 2.75 1220 156 1607  411800.0  411800.0 20 

  38 CS Taraclia 3 2 709 106 3194  295100.0  295100 109501.9 

  39 CS Telenești 6.5 3.25 1789 552 5968  444700.0  444700 33590.0 

  40 CS Ungheni 10 4.75 5327 8837 12426  686200.0  686200 35643.8 

  41 CS Vulcănești 1.5 1.5 1253 2101 3887  191500.0 191500  41493.1 

  TOTAL: 244 178.05 71564 33552 229454  22244300.0  22244300.0 4563101.9 

Sursa: Elaborat de audit conform datelor prezentate de către CNAM. 
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Anexa nr.6 

Centrele Comunitare de Sănătate Mintală contractate de către CNAM 

 pe parcursul anului 2018 
Nr. Denumirea 

IMSP 
Nr. 

statelor de 
personal 
aprobat 

Nr. statelor 
de personal 
real ocupate 

Nr. vizitelor 
raportate 

Prețul 
pentru o 

vizită, MDL 

Suma 
contractată 
de CNAM, 

MDL 

Suma achitată 
de CNAM, MDL 

Sold la sfârșit de an, 
MDL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 CCSM Grup SRL Botanica 13.25 17.00 16282 97.04 1580000 1580000 31.9 

2 AMT Buiucani 18.00 18.00 11885 131.32 1560700 1560700 283311.2 

3 AMT Centru 15.50 11.00 9516 134.51 1280000 1280000 353753.3 

4 AMT Rîșcani 12.00 12.00 9630 89.18 858800 858800 60366.5 

5 AMT Ciocana 14.75 10.75 17203 54.18 932000 932000 69506.5 

6 CS Ialoveni 17.25 7.25 7406 80.10 593200 593200 0 

7 CS Strășeni 5.50 5.50 7123 73.47 523300 523300 0 

8 CS Orhei nr.1 16.00 10.75 12355 102.78 1269800 1269800 171329.6 

9 CS Șoldănești 3.00 3.00 2152 117.38 252600 252600 0 

10 CS Rezina 3.25 3.25 2876 121.00 348000 348000 80136.0 

11 CS Criuleni 7.50 5.00 10715 57.32 614200 614200 186271.8 

12 CCSM mun.Bălți 19.00 13.50 10082 81.66 823300 823300 -133992.2 

13 CS Rîșcani 4.00 3.50 2138 183.35 392000 392000 131231.2 

14 CS Glodeni 5.00 5.00 5478 61.72 338100 338100  43985.8 

15 CS Briceni 6.50 6.00 5877 74.94 440400 440400 0 

16 CS Edineț 6.00 5.00 6637 68.40 454000 454000 43227.0 

17 CS Soroca 14.00 14.00 4123 274.80 1133000 1133000 59878.2 

18 CMF Florești 8.00 7.25 5583 92.37 515700 515700 37217.3 

19 CS Drochia 7.00 5.00 4937 100.30 495200 495200 17515.2 

20 CS Dondușeni 3.00 3.00 3742 71.22 266500 266500 48871.9 

21 CS Ocnița  5.25 3.75 6111 65.37 399500 399500 105991.5 
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22 CS Telenești 6.00 5.00 5109 74.59 381100 381100 2208.5 

23 CS Ungheni 11.25 7.50 13081 62.82 821800 821800 152279.0 

24 CS Călărași 5.75 3.75 3449 144.56 498600 498600 128742.0 

25 CS Nisporeni 6.50 5.50 5561 63.17 351300 351300 0 

26 CS Fălești 6.50 3.00 1243 402.41 500200 500200 204655 

27 CS Sîngerei 6.50 6.50 4451 115.12 512400 512400 26942.3 

28 CS Hîncești 9.00 8.00 12201 52.60 641800 641800 92336.9 

29 CS Anenii Noi 6.00 5.00 6651 85.69 569900 569900 91853.4 

30 CS Căușeni 5.75 5.75 3839 127.66 490100 490100 70812.3 

31 CS Ștefan Vodă 6.75 3.25 1276 304.23 388200 388200 5158.4 

32 CS Basarabeasca 4.25 2.75 3927 56.18 220600 220600 9781.6 

33 CS Cimișlia 11.00 8.75 2789 358.30 999300 999300 37706.8 

34 CS Cahul 17.50 13.50 8710 136.62 1190000 1190000 190732.8 

35 CS Cantemir 4.25 3.00 5742 56.30 323300 323300 121013.1 

36 CS Leova 5.00 1.50 2167 134.15 290700 290700 42196.1 

37 CS Taraclia 3.00 3.00 7117 34.44 245100 245100 2154.6 

38 CS Comrat 3.75 3.75 5239 81.39 426400 426400 56820.4 

39 CS Ceadîr-Lunga 4.25 4.25 7814 49.99 390600 390600 0 

40 CS Vulcănești 2.00 1.00 2851 55.24 157500 157500 72572.8 

 Total: 328,75 268,25 265068 - 24469200. 24469200 3252421.6 

Sursa: Elaborat de audit conform datelor prezentate de către CNAM. 
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Anexa nr.7 

 Implementarea cerințelor și recomandărilor expuse în Hotărârile Curții de Conturi anterioare  

Cerința/recomandarea Măsurile întreprinse 

Statutul implementării cerinței/ 

recomandării 

realizat 
parțial 

realizat 
nerealizat 

1. MSMPS, de comun cu CNAM, să definească expres modalitatea 

de calcul și determinare a plății care urmează a fi achitată 

instituțiilor medicale pentru asistența medicală spitalicească 

contractată în cadrul sistemului DRG (Case-Mix) și să asigure, 

conform competențelor în domeniu, calculul și justificarea 

corespunzătoare a tarifelor aplicate la finanțarea instituțiilor 

medicale în bază de DRG (Case-Mix), ținând cont de cerințele 

programului „Modernizarea sectorului sănătății” (pct. 4.1) 

În cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătății”, 

componenta „Realizarea unui exercițiu de determinare a 

costurilor DRG folosind datele pe țară”, au fost desfășurate 

mai multe ședințe în cadrul proiectului-pilot cu experții din 

cadrul proiectului la care au fost examinate propunerile 

referitor la metodologia de calcul al costurilor DRG. 

Calculele respective urmează a fi definitivate și finalizate 

pentru a vedea riscurile financiare aferente determinării 

costurilor DRG și implementate pentru anul 2019. 

 

    

2. CNAM, de comun cu MSMPS, să asigure elaborarea și 

aprobarea metodologiei ce ar determina raportarea de către IMS 

a pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în scopul 

asigurării corelării indicatorilor contractați, achitați și raportați 

(per capita) (pct. 4.2) 

În cadrul MSMPS a fost organizată ședința privind utilizarea 

SIA „Asistența Medicală Primară” la nivel național cu 

participarea reprezentanților CNAM, în cadrul căreia au fost 

înaintate propuneri privind elaborarea unui raport al 

pacienților unici deserviți pe parcursul anului de către 

instituțiile medico-sanitare (Scris. MSMPS nr.17/518 din 

28.01.2019). În scopul ajustării cadrului normativ la 

cerințele ce țin de punerea în aplicare a sistemelor 

informaționale care includ procesarea datelor cu caracter 

personal, a fost aprobata Hotărârea Guvernului nr. 283 din 

04.04.2018 „Cu privire la modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr.586 din 24 iulie 2017” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 113-120, art. 323).  

De asemenea, în scopul utilizării la nivel național a SIA AMP, 

au fost aprobate: 
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a) Ordinul nr. 1497 din 14.12.18 „Cu privire la aprobarea 

Politicii de securizare a datelor cu caracter personal în 

cadrul Sistemelor Informaționale Automatizate (SIA)”; 

b) Ordinul nr. 1498 din 14.12.18 „Cu privire la aprobarea 

formularelor de evidență medicală primară, rapoartelor 

statistice medicale de ramură, dărilor de seamă generate 

de SIA AMP”; 

c) Ordinul nr. 1499 din 14.12.2018 „Cu privire la utilizarea 

SIA AMP în cadrul Prestatorilor de servicii medicale din 

Republica Moldova, care prestează servicii medicale de 

asistență medicală primară, precum și asistentă medicală 

specializată de ambulator”. 

3. MSMPS să întreprindă măsurile necesare pentru schimbul de 

date între SI „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de 

familie din cadrul instituției medico-sanitare ce prestează 

asistență medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de 

asistență medicală” şi SIA „Asistența Medicală Primară”, și să 

asigure, de comun cu CNAM, preluarea datelor în acest sens, 

inclusiv în scopul evidenței deservirii populației contractate (pct. 

4.2). 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 138 din 27.02.2019 cu 

privire la transmiterea unor sisteme informaționale, SIA 

„Asistența Medicală Primară” a fost transmis din 

administrarea MSMPS în administrarea CNAM, care va 

asigura dezvoltarea Sistemului informațional în 

corespundere cu prioritățile de politici în domeniul sănătății 

și asigurării obligatorii de asistență medicală 

 

    

4. CNAM să asigure revizuirea procesului de stocare a 

documentelor primare justificative (rețetelor) privind eliberarea 

medicamentelor compensate achitate din FAOAM, în scopul 

asigurării accesului la acestea și posibilității de justificare a 

veridicității înregistrărilor în SI (pct. 4.3) 

Prin Ordinul CNAM nr.277-A din 13.07.2018 „Cu privire la 

completarea pct.1 din Ordinul CNAM nr.26-A din 24 

ianuarie 2018”, a fost aprobată procedura „Păstrarea 

documentelor primare justificative privind medicamentele 

compensate”. 

Totodată, pe parcursul anului curent au fost efectuate vizite 

și ședințe de lucru în cadrul agențiilor teritoriale ale CNAM 

privind evaluarea și monitorizarea procesului de stocare a 

documentelor primare justificative (rețetelor) privind 

eliberarea medicamentelor compensate, cu informarea 

ulterioară a conducerii CNAM. 
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5. CNAM să asigure măsurile necesare în scopul evitării erorilor 

constatate în cazul introducerilor eronate a rețetelor prescrise în 

SIA „Medicamente compensate”, pentru neadmiterea validării, 

înregistrării și compensării acestora (pct. 4.3) 

A fost aprobat Ordinul CNAM nr.224-A din 08.06.2018 „Cu 

privire la actualizarea unor reguli de validare ale sistemului 

informațional „Medicamente compensate””. 

A fost elaborat noul proiect de ordin cu privire la aprobarea 

Instrucțiunii privind evidența și achitarea medicamentelor 

parțial/integral compensate din FAOAM. Proiectul 

nominalizat a fost remis agențiilor teritoriale ale CNAM, 

pentru examinare și prezentare de propuneri pentru 

îmbunătățire. 

    

6. CNAM să asigure planificarea și desfășurarea unei misiuni de 

audit intern cu abordare de sistem ce ar asigura testarea 

funcționalității, precum și stabilirea, după caz, a deficiențelor SIA 

„Medicamente compensate” (pct. 4.3) 

Pentru perioada martie 2019 - aprilie 2019 a fost planificată 

efectuarea misiunii de audit „Evaluarea procesului de 

planificare, contractare, monitorizare și plată a instituțiilor 

farmaceutice pentru eliberarea medicamentelor 

compensate”. 

    

7. MSMPS, de comun cu CNAM, să asigure ajustarea prevederilor 

cadrului normativ în cazul modificării teritoriului de deservire a 

IMS AMP și creării noilor instituții medicale, în scopul asigurării 

transparenței la transferul populației, și, respectiv, la 

contractarea și beneficierea de servicii medicale (pct. 4.4) 

În vederea realizării recomandării de către MSMPS, au fost 

instituite grupuri de lucru cu includerea reprezentanților 

CNAM, responsabile de elaborarea și ajustarea cadrului 

normativ ce reglementează activitatea asistenței medicale 

primare. În acest sens, CNAM, de comun cu MSMPS, a 

elaborat noul Regulament privind înregistrarea persoanei la 

medicul de familie din instituția medico-sanitară ce 

prestează AMP în cadrul AOAM, care urmează a fi aprobat 

prin ordin comun de către MSMPS și CNAM (Scrisoarea 

CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18).  

Conform scrisorii MSMPS nr.17/518 din 28.01.2019 a fost 

adoptată Legea nr. 191 din 27.07.2018 pentru modificarea 

unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr. 321-332, art. 535). 

În scopul implementării prevederilor Legii nr. 191 din 

27.07.2018, au fost aprobate următoarele acte normative: 

1. Hotărârea Guvernului nr.988 din 10 octombrie 2018 

„Pentru aprobarea Regulilor de organizare a asistenței 

medicale primare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 398-399, art. 1052); 
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2. Hotărârea Guvernului nr.1020 din 24 octombrie 2018 

„Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în 

unele Hotărâri ale Guvernului (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 400-409, art. 1085). 

Pe parcursul lunii noiembrie 2018, Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale a realizat procedura de atribuire 

a practicilor medicilor de familie. Circa 1095 de medici de 

familie au solicitat atribuirea practicii medicului de familie. 

8. MSMPS, de comun cu CNAM, să asigure ajustarea prevederilor 

cadrului legal privind Criteriile de contractare a prestatorilor de 

servicii medicale pentru AMP și AMSA, pentru excluderea 

interpretării ambigue a acestora (pct. 4.4) 

Scris. MSMPS nr.17/518 din 28.01.2019: Prin Ordinul 

comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

și Companiei Naționale de Asigurări in Medicina nr. 

1592/594-A din 28 decembrie 2018, au fost aprobate 

Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale 

în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență 

medicală pentru anul 2019 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr. 6-12, art. 64). 

Ordinul MS nr. 1131/658A din 29.12.17 „Privind aprobarea 

Criteriilor de contractare a instituțiilor medico-sanitare în 

cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală 

pentru anul 2018”. 

    

9. CNAM să asigure recuperarea mijloacelor FAOAM, în sumă de 

675,0 mii lei, în modul stabilit de normele legale, cu aplicarea 

penalității conform prevederilor contractuale (pct. 4.4) 

În baza Ordinului CNAM nr.191–A din 16.05.2018, în 

perioada 16.05.-17.05.2018 de către echipa CNAM a fost 

efectuată evaluarea tematică inopinată a Centrului Medical 

MedFamily (LUX-DNG SRL). 

Ca rezultat al evaluării a fost întocmit Raportul de evaluare 

nr.05-09/01-57 din 17.05.2018, în care s-a menționat că 

Prestatorul până la încheierea contractului cu CNAM 

(19.04.2017) a beneficiat de mijloace financiare sub formă 

de împrumuturi de la persoane fizice în sumă de 500 000 

lei, care ulterior la data de 29.12.2017, contrar prevederilor 

pct.84 din Ordinul comun al MS și CNAM nr.1076/720 din 

30.12.2016 privind aprobarea Criteriilor de contractare a 

instituțiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării 

obligatorii de asistență medicală pentru anul 2017, a admis 

utilizarea arbitrară a mijloacelor FAOAM prin transferarea 
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acestora de la contul AMP și AMSA la contul de bază al 

instituției cu achitarea ulterioară a împrumutului, de care a 

beneficiat până la momentul contractării cu CNAM, fără a fi 

restituite până la finele perioadei de gestiune.  

La data de 30.05.2018 a fost înaintată Pretenția nr.01-

17/820 cu privire la rezultatele evaluării efectuate, prin 

care conducătorului Centrului Medical MedFamily (LUX-

DNG SRL) i-au fost înaintate următoarele cerințe legale: 

1. A ține sub control respectarea prevederilor Contractului 

de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor 

medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență 

medicală, a prevederilor Programului unic și Normelor 

metodologice și altor acte normative în vigoare; 

2. A asigura utilizarea mijloacelor FAOAM strict pentru 

acoperirea cheltuielilor necesare realizării Programului unic 

în conformitate cu legislația în vigoare din domeniu; 

3. A asigura respectarea prevederilor actelor normative în 

vigoare enumerate în partea constatatoare a Pretenției 

nr.01-17/820 din 30.05.2018; 

4. În conformitate cu art. 14 alin.(5) al Legii cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585 din 

27.02.1998, a transfera mijloacele financiare dezafectate în 

sumă de 500 000,0 lei şi penalitatea în sumă de 70 000,0 

lei. 

Prin scrisoarea nr.52 din 06.06.2018, Centrul Medical 

MedFamily (LUX-DNG SRL) a solicitat achitarea eșalonată a 

sumei de 570 000,0 lei. În acest sens, CNAM a acceptat 

achitarea în mod eșalonat a sumei menționate, în termen 

de 7 luni, câte 81 428,6 lei lunar, începând cu luna iunie 

2018. 

 

 

De menționat că, în perioada iunie-octombrie 2018, Centrul 

Medical MedFamily (LUX-DNG SRL), conform Ordinelor de 
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plată din 20.06.2018, 06.07.2018, 13.08.2018, 06.09.2018, 

08.10.2018, a returnat suma de 407 143,00 lei. 

Diferența de 175,0 mii lei (675,0 mii lei - 500,0 mii lei) prin 

documentele primare prezentate CNAM, Centrul Medical 

MedFamily (LUX-DNG SRL) a justificat cheltuielile efectuate 

de la contul de bază pentru bunuri materiale/servicii pentru 

realizarea contractului de acordare a asistenței medicale în 

cadrul AOAM efectuate din mijloacele FAOAM. 

Astfel, din soldul înregistrat la situația din 01.01.2018 la 

contul special de 176 277.17 lei, Centrul Medical 

MedFamily (LUX-DNG SRL) în perioada 01.01.–25.01.2018 

a suportat cheltuieli în sumă de 15 000,0 lei (comision 

bancar, cheltuieli de comunicații, certificate medicale, 

pachete deșeuri medicale, impozite, materiale de 

construcții). 

Totodată, au fost restabilite la conturile AMP şi AMSA  

sumele de 120,0 mii lei şi, respectiv, 40,0 mii lei, confirmate 

prin Ordinele de plată nr. 4 şi nr.5 din 25.01.2018. 

 

10. CNAM să asigure planificarea conformă a mijloacelor pentru 

fondul măsurilor de profilaxie, precum și utilizarea acestora 

pentru atingerea scopurilor acestuia (pct. 6.2) 

În luna octombrie 2018, CNAM, de comun cu MSMPS, a 

elaborat Planul acțiunilor prioritare care urmează a fi 

finanțate din fondul măsurilor de profilaxie pentru anul 

2019 (Scrisoarea CNAM nr.08-10/120/1662 din 21.11.18). 

    

11. CNAM să asigure elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a 

criteriilor aferente delimitării activităților profilactice finanțate 

din fondul măsurilor de profilaxie de cele finanțate din fondul de 

bază, cu raportarea realizării indicatorilor aferenți 

subprogramelor bugetare (pct.6.2) 

Prin Scrisoarea nr.04-06-03/127/1602/1 din 09.11.2018, 

CNAM a înaintat MSMPS inițiativa de formare a Grupului de 

lucru în scopul stabilirii listei serviciilor profilactice care 

urmează a fi achitate din contul fondului de bază și de 

profilaxie. 

    

12. MSMPS să asigure analiza și evaluarea situației privind 

resursele umane necesare acordării serviciilor medicale primare, 

a celor efective, precum și a modului de organizare și realizare a 

activității centrelor de sănătate (pct. 6.3) 

Pe parcursul anului 2018, Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale a realizat cartografierea și delimitarea 

practicilor medicilor de familiei, ținându-se cont de 

normativele stabilite (Practica medicului de familie are о 

populație ce corespunde normativului mediu recomandat 

de 1700 de persoane pentru о practică, cu încadrare între 
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limita minimă de 1200 de persoane și cea maximă de 2200 

de persoane pentru о practică), de organizarea 

administrativ-teritorială, datele statistice oficiale, 

amplasarea cât mai compactă a populației și a localităților 

în cadrul unei practici, localizarea rurală sau urbană, raza de 

deservire și drumurile de acces. 

Circa 1095 de medici de familie au solicitat atribuirea 

practicii medicului de familie, dintre care 46 au depus 

cerere pentru exercitarea independentă a profesiunii de 

medic de familie, 17 - pentru înființarea Cabinetelor 

individuale ale Medicului de Familie, și 29 au optat pentru 

Centre ale Medicilor de Familie. Trei cabinete individuale 

ale Medicului de Familie sunt deja contractate de Compania 

Națională de Asigurări în Medicină și funcționează începând 

cu 1 ianuarie 2019. 

 

13. Consiliul raional Hîncești să asigure înregistrarea drepturilor 

patrimoniale la oficiile cadastrale a clădirilor: Centrului de 

Sănătate Cotul Morii; Oficiului Medicilor de Familie Bozieni; 

Centrului de Sănătate Mingir și transmiterea în gestiune a 

acestora (pct. 6.3) 

Nu au fost prezentate informații aferente înregistrării 

drepturilor patrimoniale. 

    

14. CNAM să asigure ajustarea și completarea registrului existent 

cu riscurile financiare, operaționale, precum și de fraudă și 

corupție, prin identificarea și documentarea acestora în scopul 

gestionării lor (pct. 6.4) 

Urmare a evaluării riscurilor, inclusiv a celor operaționale, 

financiare, de fraudă și corupție, Registrul riscurilor al 

CNAM pentru anul 2018 a fost revizuit și aprobat prin 

Ordinul CNAM nr.307-A din 30.07.2018 „Cu privire la 

modificarea Anexei la Ordinul CNAM nr.41-A din 31 

ianuarie 2018”. 

Deși în cadrul CNAM este instituit Comitetul pentru riscuri, 

care asigură identificarea, evaluarea și raportarea riscurilor, 

inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție, CNAM nu dispune 

de o strategie privind managementul riscurilor 

. 

    

15. CNAM să asigure planificarea și realizarea misiunilor de audit 

intern aferent raportării financiare, precum și aspectelor 

În perioada 2015-2016 au fost efectuate misiuni de audit 

pe următoarele procese: 
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menționate în prezentul Raport de audit: gestionarea mijloacelor 

destinate medicamentelor compensate; gestionarea sistemelor 

informaționale; gestionarea mijloacelor destinate fondului 

măsurilor de profilaxie și fondului de dezvoltare (pct. 6.4) 

- Gestionarea sistemelor informaționale (anul 2015); 

- Gestionarea mijloacelor destinate fondului de 

modernizare și dezvoltare a prestatorilor de servicii 

medicale (anul 2015); 

- Gestionarea mijloacelor destinate fondului măsurilor de 

profilaxie (anul 2016); 

- Procesul de gestionare a mijloacelor destinate 

medicamentelor compensate (anul 2016). 

Conform Planului de activitate al Serviciului de audit intern 

al CNAM, pentru anul 2019 se planifică realizarea 

următoarelor misiuni: 

- Procesul de gestionare a sistemelor informaționale din 

cadrul CNAM (mai-iunie 2019); 

- Evaluarea procesului de planificare, contractare, 

monitorizare și plată a instituțiilor farmaceutice pentru 

eliberarea medicamentelor compensate (martie-aprilie 

2019); 

- Evaluarea procesului de administrare a mijloacelor 

financiare acumulate în fondul de dezvoltare și 

modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. 

 

16. Elaborarea și aprobarea politicilor aferente evidenței 

contabile și raportării fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală, reieșind din statutul de autonomie financiară și din 

activitatea specifică a Companiei Naționale de Asigurări în 

Medicină 

CNAM a elaborat documentul de Politici contabile reieșind 

din statutul de autonomie financiară și din activitatea 

specifică a entității, elaborarea acestuia fiind coordonată cu 

Ministerul Finanțelor. Documentul de politici contabile are 

aplicarea cu începere de la 01.01.2019, acesta fiind 

elaborat în baza legii contabilității nr.113 din  27.04.2007, 

Legii privind raportarea financiară nr.287 din 15.12.2017, 

precum și a Standardelor naționale de Contabilitate în 

vigoare. Astfel, au fost întreprinse următoarele acțiuni prin 

includerea prevederilor aferente: stabilirii cerințelor și 

criteriilor de recunoaștere a modificărilor politicilor 

contabile și a estimărilor contabile; actualizării cadrului 

general de organizare a contabilității și raportării 

financiare; identificării, recunoașterii, evaluării, 
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 documentării, contabilizării și raportării: activelor 

imobilizate, activelor circulante, datoriilor, veniturilor, 

cheltuielilor. 

Sursă: Elaborat de către auditori în baza informațiilor justificative prezentate de către  entitățile responsabile pentru implementarea cerințelor și recomandărilo
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