
 
                                          HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV                          

constituit în municipiu Bălți 

 

Nr. 04/04                                                                                                        din 09 septembrie  2020  

                                                                      

Cu privire la activitatea Agenției  teritoriale Nord al  

Companiei  Naționale de  Asigurări în Medicină în anul 2019        

     
Reieşind din cele expuse, și ținând cont de informația prezentată de dl Grigore Cugal, Agenția 

teritorială Nord (AT Nord) al Companiei  Naționale de  Asigurări în Medicină în conformitate cu 

prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 

administrativă, anexa 3 1  la Hotărârea Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 cu privire la oficiile 

teritoriale ale Cancelariei de Stat cu modificările și completările ulterioare și examinând propunerile 

înaintate, Colegiul consultativ constituit în municipiul Bălți,                     

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Grigore Cugal, director AT Nord al Companiei 

Naționale de Asigurări în Medicină, privind activitatea AT Nord al Companiei  Naționale de 

Asigurări în Medicină în anul 2019.        

2. AT Nord al Companiei  Naționale de  Asigurări în Medicină va:  

2.1. desfăşura  asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, cu aplicarea  procedeelor şi 

mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală;     

            2.2. efectua colectarea de la persoanele fizice a primelor de asigurare în formă de sumă fixă, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

2.3. organiza acţiunile şi manifestările care promovează modul sănătos de viaţă în vederea 

reducerii şi evitării cauzelor de îmbolnăvire;   

             2.4. furniza informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurării obligatorii de asistenţă   

medicală persoanelor asigurate, angajatorilor, prestatorilor de servicii medicale, 

instituțiilor farmaceutice, în conformitate cu prevederile legale;  

2.5   realiza alte activităţi aferente, care promovează obiectivele de bază ale Companiei şi nu 

contravin legislaţiei în vigoare.   

 3.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefilor Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. 

Bălți, precum și se aduce la cunoștință  publică prin publicarea pe pagina web a Primăriei 

municipiului Bălți și  (după caz) în presa locală.     

 4.  Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina, şef adjunct al Oficiului 

teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de mun. Bălți, dnei Oxana Radu. 

 
Au votat: pentru – 22                  contra – 0                        s-au abţinut – 0 

 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                                              Vitalie NOGALI 

 
 

 

 

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 

 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 

 

 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в территории 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 

  
MD-3100, RepublicaMoldova 
str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 
e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 
ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 
e-mail: otcs_balti@gov.md 
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