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Biroul Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă avizele-motivație ale Sindicatului „Sănătatea” la proiectele actelor normative 

prezentate spre avizare: 

1. Hotărârea Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului național de prevenție și control 

a bolilor cardiovasculare pentru anii 2012-2020”. 

2. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013. 

3. Hotărârea Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului structurii și efectivului – 

limită ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”. 

4. Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 1456-XII din 25.05.1993 „Cu privire la 

activitatea farmaceutică” 

5. Hotărârea Guvernului „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a 

normării muncii în ramurile economiei naționale”. 

6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la 

serviciile prestate de către Agenția Medicamentului. 

7. Hotărârea Guvernului „Cu privire la determinarea dezabilității și capacității de muncă” 

(Avizul este prezentat de Confederaţia Națională a Sindicatelor din Moldova la care sunt și 

propunerile Sindicatului „Sănătatea”). 

8. „Normele metodologice cu privire la formarea devizului de venituri și cheltuieli (business-

plan) și gestionarea surselor financiare de către instituțiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală” 

9. Hotărârea Guvernului„Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 

Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1387 din 10.12.2007”. 

10. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea proiectului de lege privind 

modificarea și completarea Codului Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163 din 24.04.1997. 

11. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 847 din 21 septembrie 2010 „Cu privire la dezvoltarea infrastructurii 

Universității de Stat de Medicina și Farmacie „N. Testemițanu” 

12. Hotărârea Guvernului „Cu privire la stabilirea cuantumului anual de alcool etilic 

nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2013” 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea legii ocrotirii sănătății 

II. Controlul realizării prezentei hotărâri se pune în seama dlui Ion Cucu, consilier principal al 

Sindicatului „Sănătatea”. 
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