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ID intern unic: 312804
Версия на русском

Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 264
din 26.06.2003
cu privire la implementarea asigurărilor obligatorii
de asistenŃă medicală şi la constituirea fondurilor
de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală pe
anul 2003
Publicat : 01.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 134

art Nr : 537

Promulgat : 30.06.2003

MODIFICAT
L464/20.11.03, MO244/12.12.03 art.980
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru implementarea treptată a asigurărilor
obligatorii de asistenŃă medicală şi constituirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistenŃă
medicală.
(2) Implementarea integrală a asigurărilor obligatorii de asistenŃă medicală se efectuează la prima
etapă în raionul Hînceşti, începînd cu 1 iulie 2003, pe un termen de 6 luni.
Art.2. - Se stabilesc ca plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală, începînd
cu 1 iulie 2003:
a) întreprinderile, instituŃiile, organizaŃiile (denumite în continuare unităŃi), cu sediul în raionul
Hînceşti, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu excepŃia filialelor,
reprezentanŃelor sau altor subdiviziuni ale lor din alte raioane ale Ńării;
b) angajaŃii unităŃilor cu sediul în raionul Hînceşti, indiferent de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare, cu excepŃia celor ce activează în filialele, reprezentanŃele sau în alte
subdiviziuni ale acestor unităŃi din alte raioane ale Ńării;
c) unităŃile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu sediul în alte
raioane ale Ńării - pentru filialele, reprezentanŃele sau alte subdiviziuni ale lor din raionul Hînceşti;
d) angajaŃii unităŃilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu sediul
în alte raioane ale Ńării, care activează în filialele, reprezentanŃele sau în alte subdiviziuni ale acestor
unităŃi din raionul Hînceşti;
e) autorităŃile administraŃiei publice centrale şi locale - pentru categoriile respective de persoane
neangajate, stabilite în anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la
mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală,
cu domiciliul în raionul Hînceşti;
f) notarii privaŃi şi avocaŃii care activează în perimetrul raionului Hînceşti;
g) persoanele fizice prevăzute la pct.2-9 din anexa nr.3 la Legea cu privire la mărimea, modul şi
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termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală, cu domiciliul în
raionul Hînceşti;
h) alte persoane fizice care se asigură în mod individual, cu domiciliul în raionul Hînceşti.
[Art.2. modificat prin L464/20.11.03, MO244/12.12.03 art.980]
Art.2. - Se stabilesc ca plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală, începînd
cu 1 iulie 2003:
a) întreprinderile, instituŃiile, organizaŃiile (denumite în continuare unităŃi), cu sediul în raionul
Hînceşti, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
b) angajaŃii unităŃilor cu sediul în raionul Hînceşti, indiferent de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare;
c) autorităŃile administraŃiei publice centrale şi locale - pentru categoriile respective de persoane
neangajate, stabilite în anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la
mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală,
cu domiciliul în raionul Hînceşti;
d) notarii privaŃi şi avocaŃii care activează în perimetrul raionului Hînceşti;
e) persoanele fizice prevăzute la pct.2-9 din anexa nr.3 la Legea cu privire la mărimea, modul şi
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală, cu domiciliul în
raionul Hînceşti;
f) alte persoane fizice care se asigură în mod individual, cu domiciliul în raionul Hînceşti.
Art.3. - Mărimea primei de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală calculată în calitate de
contribuŃie procentuală la salariu şi la alte forme de retribuire a muncii, precum şi la onorarii,
conform prevederilor legislaŃiei în vigoare, se stabileşte în proporŃie de 2% pentru plătitorii indicaŃi
la art. 2 lit. a)-d) şi f).
[Art.3. modificat prin L464/20.11.03, MO244/12.12.03 art.980]
Art.3. - Mărimea primei de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală calculată în calitate de
contribuŃie procentuală la salariu şi la alte forme de retribuire a muncii, precum şi la onorarii,
conform prevederilor legislaŃiei în vigoare, se stabileşte în proporŃie de 2% pentru plătitorii indicaŃi
la art.2 lit.a), b) şi d).
Art.4. - Prima de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală calculată în formă de sumă fixă în
valoare absolută se stabileşte în mărime de 169,68 lei pentru plătitorii indicaŃi la art. 2 lit. e), g) şi h).
[Art.4. modificat prin L464/20.11.03, MO244/12.12.03 art.980]
Art.4. - Prima de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală calculată în formă de sumă fixă în
valoare absolută se stabileşte în mărime de 169,68 lei pentru plătitorii indicaŃi la art.2 lit.c), e) şi f).
Art.5. - Penalitatea pentru neachitarea în termen a contribuŃiilor de asigurări obligatorii de
asistenŃă medicală, percepută de la plătitori, se stabileşte în proporŃie de 0,1% din suma datoriei
pentru fiecare zi de întîrziere a plăŃii şi se transferă în conturile Companiei NaŃionale de Asigurări în
Medicină.
Art.6. - Fondul de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală se aprobă la venituri în sumă de 14
615,5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 14 615,5 mii lei.
Art.7. - Sinteza veniturilor şi cheltuielilor în fondurile de asigurări obligatorii de asistenŃă
medicală pe anul 2003 este prezentată în anexă, parte integrantă din prezenta lege.
Art.8. - Mijloacele financiare acumulate în fondurile de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală
vor fi utilizate pentru asigurările obligatorii de asistenŃă medicală în raionul Hînceşti.
Art.9. - Mijloacele financiare acumulate în conturile Companiei NaŃionale de Asigurări în
Medicină, inclusiv cele care depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităŃilor,
sancŃiunilor pecuniare, calculate la contribuŃiile de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală, se
repartizează în fondurile de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală conform cotelor procentuale
stabilite în legislaŃie.
Art.10. - Mijloacele financiare rămase la finele anului gestionar în fondurile de asigurări
obligatorii de asistenŃă medicală, după efectuarea tuturor cheltuielilor efective şi plăŃilor obligatorii,
conform legislaŃiei în vigoare, nu sînt supuse sechestrării şi impozitării.
Art.11. - Se autorizează Compania NaŃională de Asigurări în Medicină să redistribuie, pe măsura
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necesităŃilor, alocaŃiile fondului de rezervă între celelalte fonduri de asigurări obligatorii de asistenŃă
medicală.
Art.12. - Deservirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală în anul 2003 se
efectuează prin Trezoreria de Stat.
Art.13. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2003.
(2) În anul 2003, Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de
asistenŃă medicală cu modificările ulterioare şi Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire
la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenŃă medicală
se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi.
(3) Guvernul, pînă la 1 iulie 2003:
va aduce actele sale normative în concordanŃă cu prezenta lege;
va întreprinde măsuri pentru buna desfăşurare a procesului de implementare a asigurărilor
obligatorii de asistenŃă medicală.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI
Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 26 iunie 2003.
Nr. 264-XV.
Anexă
Sinteza veniturilor şi cheltuielilor în fondurile de asigurări
obligatorii de asistenŃă medicală pe anul 2003
(mii lei)
I. Venituri, total

14615,5

inclusiv:
1. Venituri de la buget

11332,0

1.1. Transferuri de la buget pentru asigurarea categoriilor de persoane stipulate de legislaŃie

11121,9

1.1.1 Transferuri de la bugetul de stat

911,4

a) pentru elevii din învăŃămîntul secundar profesional

125,2

b) pentru studenŃii instituŃiilor de învăŃămînt superior la cursurile de zi

19,2

c) pentru invalizi

767,0

1.1.2. Transferuri de la bugetul unităŃii administrativ-teritoriale de nivelul doi

10210,5

a) pentru copiii de vîrstă preşcolară, elevii din învăŃămîntul primar, gimnazial, mediu general şi liceal 6922,1
b) pentru şomerii înregistraŃi oficial

86,7

c) pentru pensionari

3201,7

1.2. ContribuŃiile unităŃilor finanŃate de la buget

210,1

2. ContribuŃiile altor unităŃi

540,2

3. ContribuŃiile salariaŃilor

750,3

4. ContribuŃiile altor categorii de persoane fizice

1993,0

II. Cheltuieli, total inclusiv:

14615,5

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

13738,6

2. Fondul de rezervă de asigurări obligatorii de asistenŃă medicală

292,3

3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de asigurare)

292,3

4. Fondul cheltuielilor de gestiune (administrative)

292,3
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