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1. Scopul
Asigurarea organizării evidenței, monitorizării serviciilor contra plată, inclusiv, încasării 
mijloacelor financiare pentru prestarea serviciilor medicale prestate persoanelor neasigurate.

2. Domeniul de aplicare
Prezentarea sferei de aplicabilitate a procedurii (organizație, compartimente, sectoare)

3. Responsabilități
medicul curant

1. întreprinde măsuri de a îndeplini actul de prestare a serviciilor medicale, conform 
prevederile Ordinului instituțional nr. 18 din 29.01.2012 cw privire la implimentarea catalogului 
unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de IMSP SCM Bălți
2. La etapa spitalizării în secție, de comun cu șeful secției va aprecia statututul pacientului 
(asigurat/neasigurat), iar dacă pacientul este neasigurat, conform Legii nr. 1585 din 27.02.1998 
cu privire la asigurarea obligatorie de asistentă medicală și HG 1020 din 29.12.2011 cu privire 
la tarifele pentru servicii medico-sanitare, va informna pacientul despre obligațiunea acestuia de 
a achita pentru serviciile medicale primite.

șeful secției
1. prezintă lunar fișa medicală însoțită de actul de apreciere a costurilor serviciilor medicale 
prestate serviciului juridic.

serviciul juridic
1. înregistrează în baza de date despre acest pacient în registrul de evidență a serviciilor 
medicale persoanelor neasigurate și neachitate după secții, fără indicarea diagnozei.
2. duce evidența pacientilor neasigurati, după secții, costul serviciilor medicale prestate, 
separat.
3. în termen de 2 zile de la recepționarea fieșei medicale a pacientului neasigurat va pregăti 
o somație în adresa cetățeanului și o expediază prin intermediul curierului.
4. în cazul în care nu a recepționat nici un răspuns pe marginea reclamației expediate, 
întocmește cererea de chemare în judecată cu privireea prejudiciului material și pregătește 
documentele necesare pentru intentarea cauzei civile conform procedurii civile.
5. după receptionarea hotărîrii judecătorești despre încasarea pagubei materiale aduse 
instituției, înaintează acest act juridic executorul judecătoresc în condițiile Codul de Executare 
RM, Legea nr. 443 din 24.12.2004.

4. Definiții și documente de referință
asigurarea obligatorie de asistență medicală reprezintă un sistem autonom garantat de 

stat de protecție financiară a populației în domeniul ocrotirii sănătății prin constituirea, pe 
principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri bănești destinate pentru 
acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiționate de survenirea evenimentelor asigurate 
(maladie sau afecțiune).

subiect ai asigurării obligatorii dc asistență medicală - asiguratul, este persoana 
fizică sau juridică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi și/sau riscul de a 
se îmbolnăvi al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competența lui.

volumul asistenței medicale, acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistență 
medicală, se prevede în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, denumit 
Program unic, care este elaborat de Ministerul Sănătății și aprobat de Guvern.



achitarea pentru serviciile medico-sanitare este nu altceva decît achitarea pentru 
cheltuielile legate de acordarea volumului de asistență medicală necesar prestat în conformitate 
cu prevederile Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală și HG RM nr. 1020 
din 29.12.2011 cu privire la tarifele pentru servicii medico-sanitare.

Documente de referință
Constituția RM
Codul de procedură civilă
Legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
Legea nr. 1593 din 26.12.2002 cw privire la mărimea, modul și termenele de achitare a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală
HG RM nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului Unic al asigurării 

obligatorii de asistență medical
Ordinul MS RM și CNAM privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Programului Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală

5. Descrierea procedurii
Departamentul Urgență la etapa internării pacientului în scopul concretizării c/i și statututul 
pacientului (asigurat/neasigurat) va contacta:
•P în cadrul programului de muncă:

va accesa programul informational de apreciere a asiguratului
în cazul în care pacientul este neasigurat atunci solicită:

AT CNAM - la nr. tel /231/ 6-33-98 - serviciul sisteme informaționale 
serviciul de statistită a instituției

S în afara programului de muncă
a doua zi dimineața după internarea pacienului va contacta serviciul de statistită a 

instituției
La etapa spitalizării în secție, șeful secției de comun cu medicul curant va aprecia 

statututul pacientului (asigurat/neasigurat), iar dacă pacientul este neasigurat, conform Legii nr. 
1585 din 27.02.1998 cw privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și HG 1020 din 
29.12.2011 cu privire la tarifele pentru servicii medico-sanitare, informează pacientul despre 
obligațiunea acestuia de a achita pentru serviciile medicale primite.

Zilnic, cu excepția zilelor de odihnă (sîmbătă, duminică), reprezentantul serviciului 
juridic, ridică din cadrul Departamentului Urgență, lista persoanelor internate anterior zilei 
respective, și se prezintă la fiecare pacient luat in parte, care are statut de persoana 
neasigurată/caz nerezolvat. In cadrul discuției cu pacientul, acestuia I se aduc la cunoștința 
prevederile legislației in vigoare, cu solicitarea achitării serviciilor medicale primate in ordine 
benevolă. De asemenea se adduce la cunoștința pacientului consecințele neachitării benevole a 
serviciilor medicale primite. Rezultatul ședinței se confirmă în scris în fișa medicală, sub 
semnătura personală a reprezentantului serviciului juridic.

Șeful secției întreprinde măsuri de a îndeplini actul de prestare a serviciilor medicale, 
conform prevederile Ordinului instituțional nr. 18 din 29.01.2012 cu privire la implimentarea 
catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de IMSP SCM Bălți și 
prezintă lunar fișa medicală însoțită de actul de apreciere a costurilor serviciilor medicale 
prestate serviciului juridic.

Serviciul juridic în cazul în care pacientul refuză categoric sau nu este apt de achitare, 
întreprinde următoarele măsuri:

înregistrează în baza de date despre acest pacient în registrul de evidență a serviciilor 
medicale persoanelor neasigurate și neachitate după secții, fără indicarea diagnozei.

duce evidența pacientilor neasigurati, după secții, costul serviciilor medicale prestate, 
separat.

în termen de 2 zile de la recepționarea fieșei medicale a pacientului neasigurat va pregăti o 
somație în adresa cetățeanului și o expediază prin intermediul curierului, prin intermediul 
scrisorii recomandate cu aviz.



în cazul în care nu a recepționat nici un răspuns pe marginea somației expediate, 
întocmește cererea de chemare în judecată cu privire la repararea pagubei materiale și pregătește 
documentele necesare pentru intentarea cauzei civile conform procedurii civile.

după receptionarea hotărîrii judecătorești despre încasarea pagubei materiale aduse 
instituției, înaintează acest act juridic executorul judecătoresc în condițiile Codul de Executare 
RM. Legea nr. 443 clin 24.12.2004.

6. documentele corespondente
fișa medicală a bolnavului de staționar
actul de prestare a serviciilor medicale contra plată

7. documentare
fișa medicală a bolnavului de staționar
actul de prestare a serviciilor medicale contra plată

8. distribuire
secțiile spitalicești 
serviciul juridic

9. anexe
act de prestare a serviciilor medicale contra plată 
reclamație 
cerere de chemare în judecată



Anexa 1:

ACT

de prestare a serviciilor medicale contra plată 

(denumirea completă a instituției medico-sanitare publice)
Numele, prenumele pacientului_______________________
a.n.________adresa_______________________________________________
locul de muncă______________________codul de identitate_______________
funcția de muncă___________________Nr. poliței de asigurare____________

Cod Consultațiile Numărul 
consultațiilor 

efectuate

Prețul unității 
eliberate

Suma

Cod Investigațiile Numărul 
consultațiilor 

efectuate

Prețul unității 
eliberate

Suma

Tratament staționar de la______pina la_______________________ a. 20

Total zile_______costul caz trata______________ secția____________________

Diagnosticul, intervenția chirurgicală____________________________________

Suma totală___________________lei___ ______________bani______________

L.Ș.

șeful secției contabil șef________________

II

5 5.______________ 20



Anexa 2:

reclamație

______________ №.____________ _______ m. Bălți, str._______________

La №._________________din___________ dlui/nei_________________

PREÎNTÂMPINARE

Prin prezenta administrația IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” aduce la cunoștința 
DVS că la data_____, orele______ , ați fost spitalizat/ă în secția_______ , cu statut de persoană
neasigurată, fișa medicală a bolnavului de staționar Nr. ______, unde V-ați aflat la tratament
staționar pînă la data de_____, orele___ .

In conformitate cu Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate 
contra plată de către instituțiile medico-sanitare publice, precum și pentru serviciile acoperite 
din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prestate de instituțiile medico-sanitare 
publice și cele private, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1020 din 29.12.2011, cheltuielile 
suportate de instituția noastră pentru acordarea asitenței medicale de staționar DVS se prezintă în
felul următor:

1. Zi pat MDL
2. Alimentația MDL
3. Diverse medicamente MDL
4. Diverse investigații MDL
Din 

obligatorie
motiv că DVS la momentul internării 
de asistență medicală, conform Legii

nu erați deținător de poliță de asigurare 
cu privire la asigurarea obligatorie de

asistență medicală Nr. 1585 - XIII din 27.02.1998. Art. 4, pct. (5) și Ordinului comun al MS 
RM și CNAM nr. _______ din _________ , Capitolul II, cifra 10, 11, cheltuielile pentru
serviciile medicale prestate persoanelor neasigurate în cadrul asistenței medicale specializate de 
ambulator și spitalicească sunt achitate de către pacient în corespundere cu costurile prevăzute în 
HG nr. 1020 din 29.12.2011, cu excepția maladiilor social - condiționate cu impact major asupra 
sănătății publice, conform categoriilor incluse în Capitolul I, pct. 5, a prezentului Ordin.

Conform Legii RM nr. 225-XV din 30.05.2003. Codul de procedură civilă: cel care a 
cauzal cu intenție sau din culpă un prejudiciu material prin încălcarea prevederilor prezentului 
cod și ale altor legi ori a prevederilor stabilite de instanța de judecatătorească va putea fi 
obligat de instanță la cererea persoanei interesate la reparația prejudiciului.

SOLICITĂM
1. In timp de 7 (șapte) zile din momentul primirii prezentei pretenții de a achita 

serviciile medicale primite în IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” în valoare de ______
MDL

In cazul în care DVS nu veți primi măsuri prompte și reale de soluționare a litigiului 
apărut, în scopul încasării forțate a datoriei nominalizate, precum și a altor cheltuieli 
suplimentare vom fi nevoiți să înaintăm o acțiune civilă în instanța de judecată privind 
repararea prejudiciului material.

Pentru informații suplimentare, apelați: /231/____

Conducătorul instituției semnătura numele, prenumele

Ex.______
Tel. /231/



Anexa 3:

cererea de chemare în judecată

Judecătoria or._____________

Reclamant: IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți 
тип. Bălți, sir. Decebal, 101

„Banca de Economii” 
c/b BECOMD 2x610 
c/d 22244104980629 
c/f 1003602150 732 
tel: /231/5-86-97, 5-87-08 
fax: /231/ 5-87-33

Pîrît: ______________________

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 
privind încasarea prejudiciului cauzat 

(valoarea acțiunii________ MDL)

în fapt, la data de _________ , orele __________, cet. _____________, a.n.
__________ , dom._______________. a fost adus de___________și a fost internat în secția 
_____________ , cu diagnoza la trimitere - ______________________ , unde s-a aflat la 
tratament staționar pînă pe data de _____________ , orele ___________, fiind externat cu
diagnosticul -_____ ____________ .

La etapa acordării asistenței medicale spitalicești, pacientul, cet.____________ , a fost
informat despre prevederile legale, conform cărora cheltuielile pentru serviciile medicale prestate 
persoanelor neasigurate în cadrul asistenței medicale specializate spitalicești sunt achitate de 
către pacient in corespundere cu Catalogul unificat de tarife pentru serviciile prestate de către 
instituțiile medico-sanitare publice, aprobat prin HG RM nr. 1020 din 29.12.2011.

în acest context, art. 4. alin. 5, din Legea Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la 
asigurarea obligatorie de asistență medicală, prevede că calitatea de asigurat și de plătitor al 
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru persoanele neangajate, care nu sînt 
indicate la alin.(4), o au ele înseși, iar

Normele metodologice de aplicare a Programului Unic, aprobate prin Ordinul comun al 
MS RM și CNAM din __________ . nr. ____________, privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul __ ___ a Programului Unic al asigurării obligatorii de
asistență medicală, cu referire la acest subiect, la Capitolul II. cifra 11 stipulează ..Cheltuielile 
pentru serviciile medicale prestate persoanelor neasigurate în cadrul asistenței medicale 
specializate de ambulator și spitalicească sunt achitate de către pacient în corespundere cu 
costurile prevăzute în Catalogul unificat de tarife pentru serviciile prestate de către instituțiile 
medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale..."

Obligațiunile asumate prin faptul acordării asistenței medicale specializate spitalicești, 
consemnate în fișa medicală de staționar a bolnavului nr._____________. în corespundere cu
Programul Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, de către IMSP Spitalul Clinic 
Municipal Bălți, ca prestator de servicii medicale, au fost respectate pe deplin, însă, ca pacient, 
cet.________________, este obligat să achite pentru serviciile medico-sanitare prestate.

Cu părere de rău, pîrîtul nu și-a onorat obligațiunile legale prevăzute, potrivit cărora 
pacienții neasigurați sunt obligați să achite cheltuielile pentru serviciile medicale primite în 
corespundere cu costurile prevăzute în Catalogul unificat de tarife pentru serviciile prestate de 
către instituțiile medico-sanitare.



Tentativele de soluționare a litigiului pe cale amiabilă, discuțiile personale nu s-au soldat 
cu succes.

La data de_____________, prin scrisoarea nr._____________a fost îndreptată în adresa
cet._______________- o reclamație cu solicitarea de achitare a datoriei formate pentru serviciile
medicale primite în staționar, cerință în final ignorată de pîrît.

Reieșind din cele menționate mai sus, calculul acțiunii constituie_______ MDL, după
cum urmează:

1. zile pat secția -
(1 zi pat

MDL
MDL)

2. Diverse medicamente _ MDL
Nr Den urnirea medicamentului Unitate Cantit Preț Suma

d/ord a unitate
1. Sol. Flacon 1

3. Diverse investigații MDL
Nr. Den urnirea in vestigatiei numărul preta! suma

d/ord
1. 1

4. Taxa de stat MDL

în drept, în conformitate cu prevederile art. ________ din din Legea nr. 1585 din
27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, pct.___ din HG RM nr.
1387 din 10.12.2007 cw privire la aprobarea Programului Unic al asigurării obligatorii de 
asistență medicală, pct. ____din Ordinul MS RM și CNAM nr. ______din _______ privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul____ a Programului Unic al asigurării
obligatorii de asistență medicală, și art.______ din Codul de procedură civilă:

Solicităm:

1. admiterea acțiunii;
2. încasarea din contul pîrîtului a datoriei pentru prestarea serviciilor medicale în sumă de 

 MDL;
3. încasarea din contul pîrîtului a taxei de stat___ MDL

anexe:

1. ____________________
2.  
3-____________________

Data______________

Conducătorul instituției (semnătura) numele, prenumele


