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Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Prin prezenta, cu referire la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală pe anul 2021, vă comunicăm următoarele.
1. Propunem majorarea transferurilor de la bugetul de stat pentru asigurarea
persoanele neangajate prevăzute la art. 4, alin. (4) al Legii cu privire la asigurarea
obligatorie de asistență medicală nr. 1585/1998, pentru care Guvernul are calitatea
de asigurat, reieșind din numărul persoanelor și prima de asigurare obligatorie de
asistență medical în sumă fixă de 4056 de lei.
Or, conform raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală pentru anul 2019, Guvernul a transferat pentru asigurarea unei
persoane neangajate pentru care are calitatea de asigurator 1 607,4 lei, ceea ce este
de 3 ori mai puțin față de suma achitată per salariat și de 2,5 ori mai mică în
comparație cu costul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă
fixă, stabilită în mărime de 4056 de lei.
De menționat este că numărul persoanelor asigurate de Guvern în anul 2019 a
constituit 1 691 690 persoane sau circa 64,4% din totalul persoanelor integrate în
sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală. Prin urmare, este judicios și
oportun de a consolida eforturile Guvernului întru transferarea mijloacelor
financiare din bugetul de stat în FAOAM pentru aceste categorii de persoane.
Cu atât mai mult că ponderea majoritară din aceste categorii de persoane este
constituită din acele categorii de persoane care au nevoie cel mai des de asistență
medicală (copiii, pensionarii, gravidele și persoanele cu dizabilități).
În acest context, considerăm necesară modificarea art. 9 din Legea nr.
1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală prin substituirea sintagmei
„reprezentînd suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul precedent, indexată cu
indicele preţurilor de consum pentru anul precedent.” cu sintagma „reprezentînd
suma rezultată din înmulțirea numărului persoanelor neangajate pentru care
Guvernul are calitatea de asigurator și prima de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală calculată în sumă fixă.”
2. Conform pct. 9 al Regulamentului cu privire la modul de constituire şi
administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 594/2002, fondul măsurilor de profilaxie este stabilit
în mărime de 1% din veniturile încasate la contul unic al Companiei pe
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parcursul anului, exceptînd sumele cu destinaţie specială. Astfel, suma alocată
fondului măsurilor de profilaxie urmează a fi stabilită, reieșind din (11 144 097,3
mii lei – 140 924,3 mii lei (transferuri cu destinație specială) x1%= 110031.73 mii
lei.
3. Proiectul în cauză nu prevede majorările salariale pentru întregul personal
(medical și cel de specialitate, de deservire tehnica, personalul auxiliar și
muncitorii) corespunzător etapei a doua (din 01.01.2021) de majorare a salariilor
anunțate anterior de către Guvern. Întrucît se prevăd majorări ale salariilor doar
pentru personalul medical din 01.01.2021, aceasta va accentua și mai mult
atitudinea inechitabilă și discriminatorie față de angajații care nu au statut de
personal medical, dar care muncesc în aceleași condiții de risc.
Acest fapt a fost sesizat și declarat, în mod repetat, de sindicate prin mai
multe demersuri expediate atît Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
cît și Ministerului Finanțelor.
De asemenea, în proiectul supus avizării nu sînt prevăzute surse financiare
necesare pentru a treia etapă (din 01.07.2021) de majorare a salariilor personalului
din instituțiile medicale, care, de asemenea, a fost anunțată anterior.
Or, conform Notei informative a proiectului, acesta este elaborat în
conformitate cu Programul de activitate al Guvernului din noiembrie 2019.
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