
 

Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr. 12/5 din 27.12.2022 

,,Cu privire la asigurarea obligatorie de asistență                                                                                                

medicală pe grupuri țintă, îmbunătățirea accesului 

la servicii medicale și farmaceutice de calitate”. 

 

      Luând drept temei Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistență medicală, Legea fondurilor obligatorii de asistență medicală nr.207/2021, 

Hotărârea Guvernului nr.594/2002 ,,Aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală”, Hotărârea Guvernului nr.156 din 11.02.2002 ,,Cu privire la aprobarea 

Statutului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină”, Ordinul Ministrului 

sănătății nr.605/133-A din 21.06.2022 ,,Cu privire la medicamentele și dispozitivele 

medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”, 

Colegiul Consultativ, constituit în mun. Bălți,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se ia act de nota informativă nr. 06-2-838 din 20.12.2022, prezentată de dna 

Nelea Rotaru, directoare, AT ,,Nord”, CNAM. 

 

2. Agenția teritorială,,Nord”, CNAM (directoare- dna Nelea Rotaru): 

2.1. - va promova politicile statului pe domeniul procesului de asigurare 

obligatorie de asistență medicală; 

2.2. - va continua buna conlucrare cu serviciile publice desconcentrate: CTAS etc.; 

2.3.- va sprijini beneficiarii cu statut de persoană asigurată la alegerea medicului 

de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară; 
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2.4. - va monitoriza procesul eliberării medicamentelor și dispozitivelor medicale 

compensate solicitanților cu maladii severe;  

2.5. - va realiza acțiuni de informare la posturile TV din regiune cu privire la 

necesitatea asigurării obligatorii de asistență medicală;  

2.6. - va oferi consultanță, la solicitare, persoanelor din grupul țintă de asigurare 

în mod individual; 

2.7. - va facilita accesul la servicii medicale calitative tuturor beneficiarilor cu 

statut de persoană asigurată. 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința 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. 

 

 

          Președintele Colegiului consultativ,/semnat electronic/Vladimir Rusu 

          constituit în mun. Bălți, 

          șeful Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

          Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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