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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 07/03 din 21.12.2021 
 

,,Cu privire la activitatea Agenției teritoriale ,,Nord”                                                                                     

a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină                                                                                     

pentru perioada de 11 luni a a.2021”                                                      

          Reieșind din cele expuse, și ținând cont de nota informativă prezentată de dna 

Daniela Revețchi, șef-interimar al Agenției teritoriale ,,Nord”  a Companiei Naționale                                               

de Asigurare în Medicină, în conformitate cu prevederile art.7, alin. 3 a Legii Republicii 

Moldova cu 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  a 

Cancelariei de Stat” cu modificările și completările ulterioare , precum și examinând 

propunerile înaintate, Colegiul Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de dna Nelea Rotaru, șefa Agenției 

teritoriale ,,Nord” a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, privind acțiunile 

întreprinse de instituție în perioada de 11 luni a a.2021. 

  2. Se pune în sarcina Agenției teritoriale ,,Nord” a Companiei Naționale de 

Asigurări în Medicină: 

 2.1.- să continue asigurarea obligatorie de asistență medicală cu aplicarea 

procedeelor și mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor de asigurări 

obligatorii;  

2.2.- să colecteze primele de asigurare, în formă de sumă fixă, de la persoanele 

fizice conform legislației în vigoare; 

2.3.- să promoveze bunele exemple de utilizare a noilor tehnologii de Plăți 

electronice – programul Mpay pentru a oferi servicii de calitate beneficiarilor Agenției; 

2.4. - să informeze cetățenii despre modificările survenite în legislație privitor la 

facilitățile pentru anumite categorii de beneficiari privitor la medicamentele compensate 

parțial sau integral; 
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2.5. - să aplice sancțiuni față de subiecții care, din inprudență sau  neglijare, n- au 

îndeplinit sau au îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc 

îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități (Codul 

Contravențional al RM, art.14 pct.3, art.17 pct.1 lit.d).  

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți și autorităților publice locale, precum și la cunoștința 

publică prin publicarea pe pagina web și, (după caz) în presa locală.  

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

 

Au votat: pentru - 23                          contra - 0                        s-au abținut –  0 

 

Președintele Colegiului consultativ,      /semnat electronic/           Vladimir Rusu 

constituit în mun. Bălți 

șeful OT Bălți a Cancelariei de Stat, 

reprezentantul Guvernului în teritoriu 

 

 

 

 

 

 

                    


		2021-12-28T14:47:41+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




