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4) asigurarea continuitatii ~i succesivitatii procesului curativ-diagnostic cu institutiile medico 
sanitare publice a sistemului de sanatate satului 

13. Pentru realizarea scopului ~i obiectivelor mentionate IMSP Centrul de Sanatate are 
urmatoarele atributii: 

1) planificarea serviciilor medicate primare in confonnitate cu prioritatile ~i necesitatile 

Capitolul II 
Scopul, sarcinile ~i tipurile de activitate 

11. Scopul principal al IMSP Centrul de Sanatate Colonita este ocrotirea sanatatii populatiei 
prin dezvoltarea ~i fortificarea continua a medicinii de familie cu accentuarea prioritara pe 
masurile de prevenire a maladiilor populatiei din sat. Colonita . 

12. IMSP Centrul de Sanatate Colonita are urmatoarele obiective majore: 
I) sporirea accesibilitatii la asistenta medicala primara si a promptitudinii in acordarea 

acesteia; 
2) imbunatatirea calitatii serviciilor medicate prin ameliorarea nivelului profesional $i 

tehnologic, orientat spre asigurarea securitatii pacientului ~i respectarea drepturilor acestuia; 
3) ameliorarea indicatorilor de sanatate prin realizarea rnasurilor de profilaxie, de tratament al 

bolilor, activitatilor de supraveghere ~i reabilitare a pacientilor in confonnitate cu nonnele 
stabilite in conditii de ambulator si la domiciliu $i mobilizarea comunitatii in adoptarea modului 
sanatos de viata 

nr.8. 

Capitolul I 
Dispozitii generale 

1. Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu Legea ocrotirii sanatatii nr. 411-XIII 
din 28 martie 1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala nr. 1585-XIII 
din 28 februarie 1998, Legea privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice ~i 
intreprinzatorilor individuali nr.220-XVI din 19 octombrie 2007, Codul Civil al Republicii 
Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, alte acte nonnative in vigoare. 

2. Institutia medico-sanitara publica Centrul de Sanatate Colonita este persoana juridica din 
momentul adoptarii Deciziei de fondare si aprobarii prezentului Regulament de catre Ministerul 
Sanatatii $i lnregistrarea de stat la oficiul teritorial al Camerei inregistrarii de Stat a Ministerului 
Justitiei. 

3. Institutia medico-sanitara publica Centrul de Sanatate Colonita include, dupa caz, in 
componenta sa institutiile de asistenta medicala primara, conform Nomenclatorului cu edificii si 
alte fonduri fixe, utilaje si aparataje medicale, unitati de transport etc. 

4. Denumirea completa a institutiei medico-sanitare publice este: 
Institutia medico-sanitara publica Centrul de Sanatate Colonita . 
5. Denumirea prescurtata a institutiei medico-sanitare publice este: 
IMSP CS Colonita. 
6. Centrul de Sanatate Colonita este o institutie medico-sanitara publica de asistenta medicala 

primara cu filialele din componenta stabilite conform Nomenclatorului institutiilor medico 
sanitare publice, aprobat de Ministerul Sanatatii ~i beneficiaza de toate drepturile ce decurg din 
calitatea de persoana juridica de drept public, are conturi proprii in banca, inclusiv ~i valutare, 
dispune de stampila ~i fonnular cu sigla de antet. 

7. IMSP Centrul de Sanatate Colonita i$i desfasoara activitatea sa necornerciala (nelucrativa) 
pe principiul autofinantarii, de non-profit, in conformitate cu legislatia in vigoare si prezentul 
Regulament. 

8. IMSP Centrul de Sanatate Colonita activeaza pe teritoriul Republicii Moldova. 
9. Durata de activitate a IMSP Centrului de Sanatate Colonita este nelimitata in timp. 
10. Sediul IMSP Centrului de Sanatate Colonita se afla pe adresa: s.Colonita str.Hipocrat 



populatiei localitatilor deservite; 
2) prestarea serviciilor medicale primare in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala in 

conformitate cu contractele incheiate cu Compania Nationala de Asigurari in Medicina ~i cu 
actele normative in vigoare; 

3) prestarea serviciilor medicale In cadrul asigurarilor medicale facultative in conformitate cu 
clauzele contractuale si prevederile legale; 

4) realizarea masurilor de profilaxie, de tratament al bolilor si a masurilor de supraveghere ~i 
reabilitare a pacientilor in conditii de ambulator si la domiciliu, in conformitate cu normele 
stabilite; 

5) asigurarea echitatii si liberei alegeri a medicului de familie; 
6) promovarea parteneriatului public - privat in special in domeniul ingrijirilor comunitare ~i la 

domiciliu; 
7) organizarea masurilor de mobilizare a cornunitatii in sustinerea modului sanatos de viata ~i 

diminuarea actiunii factorilor de rise; 
8) prestarea de servicii medicale contra plata, in baza actelor normative in vigoare; 
9) procurarea echipamentului, medicamentelor ~i consumabilelor necesare pentru prestarea 

serviciilor medicale, precum si a altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea 
procedurilor legate de achizitii ~i prevederilor prezentului Regulament; 

10) organizarea asistentei cu medicamente ~i consumabile a populatiei, in conformitate cu 
actele normative in vigoare; 

11) darea in locatiune a bunurilor ~i incaperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe ~i 
vinzarea mijloacelor fixe neutilizate in activitatea Centrului de Sanatate Colonita, cu acordul 
Fondatorului 

12) implementarea tehnologiilor modeme orientate spre asigurarea securitatii pacientului ~i 
calitatii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament ~i protocoalelor 
clinice aprobate etc.); 

13) colectarea datelor, crearea ~i asigurarea gestionarii eficiente a bazelor de date privind 
serviciile medicale prestate ~i prezentarea in modul si termenul stabilit a rapoartelor ~i 
informatiilor despre activitatea IMSP Centrul de Sanatate; 

14) monitorizarea indicatorilor principali de sanatate ~i raportarea lor in termenii stabiliti catre 
Centrul National de Management in Sanatate; 

15) incheierea contractelor cu persoane terte, cu prestatorii de servicii aferente activitatii de 
baza (retele de comunicatii, de canalizare, paza de stat etc.); 

16) asigurarea conlucrarii cu alti prestatori de servicii medicale, pentru asigurarea integritatii ~i 
continuitatii tratamentului, respectarea principiilor de etapizare a asistentei medicale; 

17) organizarea ~i participarea la conferinte tematice in domeniile de activitate; 
18) este in drept sa solicita informatii de la alte institutii medicale, referitor la starea sanatatii 

pacientului, extrase din fisa medicals, rezultatelor de laborator ~i a investigatii efectuate in 
procesul acordarii asistentei medicate. 

19) efectuarea altor activitati permise de legislatia in vigoare. 
14. IMSP Centrul de Sanatate. Colonita presteaza serviciile medicale de tipurile ~i spectrul 

stipulate in Nomenclatorul institutiilor medico-sanitare, aprobat de Ministerul Sanatatii conform 
prevederilor art.4 alin.(5) al Legii ocrotirii sanatatii nr. 411-XIII din 28.03.1995, in conformitate 
cu normativele de activitate si tarifele stabilite de Ministerul Sanatatii. 

Capitolul III 
Organele de conducere ~i de administrare 

Sectiunea 1 



Fondatorul 
15. Fondator al IMSP Centrul de Sanatate Colonita este consiliului local satesc. 

16 Fondatorul are urmatoarele atributii exclusive: 
1) adoptarea deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a IMSP Centrul de Sanatate 

Colonita, conform Nomenclatorului institutiilor medico-sanitare aprobat de Ministerul SanatAtii; 
2) angajeaza in baza de contract, pe un termen de 5 ani si elibereaza din functie Seful IMSP 

Centrul de Sanatate; 
3) aproba organigrama ~i statele de personal ale IMSP Centrul de Sanatate Colonita; 
4) coordonarea devizului de venituri ~i cheltuieli (business-plan), a modificarilor la acesta, 

precum ~i a contractului de prestare a serviciilor medicate dintre Centrul de Sanatate Colonita ~i 
Compania Nationals de Asigurari in Medicina; 

5) transmiterea, in baza contractului de comodat, a bunurilor autoritatii administratiei publice 
(Fondatorului) in gestiunea IMSP Centrul de Sanatate Colonita; 

6) aprobarea tranzactiilor cu persoane terte a carer suma depaseste 25% din suma mijloacelor 
financiare planificate pentru a fi acumulate de catre IMSP Centrul de Sanatate Colonita pe 
parcursul anului curent de activitate; 

7) aprobarea darii in locatiune a bunurilor si incaperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe 
~i vinzarea mijloacelor fixe neutilizate in activitatea IMSP Centrul de Sanatate Colonita 

8) aprobarea, cu acordul Ministerului S!natatii, a crearii ~i lichidarii filialelor IMSP Centrul de 
Sanatate Colonita , ~i aderarea ei la uniuni sau asociatii, conform Nomenclatorului institutiilor 
medico-sanitare publice aprobat de Ministerul Sanatatii; 

9) alocarea mijloacelor financiare pentru constructia, reconstructia, reparatia capitala a 
edificiilor, procurarea utilajului costisitor, a transportului sanitar si a medicamentelor pentru 
realizarea Programelor Nationale, crearea conditiilor pentru acreditarea Institutiei medico-sanitare 
pub lice; 

10) controlul activitatilor curente ale IMSP Centrul de Sanatate Colonita , inclusiv prin 
solicitarea de informatii, acte, explicatii, rapoarte de activitate, etc. 

17. Deciziile Fondatorului, in probleme ce tin de atributiile acestuia, sint obligatorii pentru 
conducerea ~i persoanele cu functii de raspundere ale institutiei medico-sanitare publice. 

18. Fondatorul nu este in drept sa ia decizii referitoare la activitatea IMSP Centrul de Sanatate, 
in afara atributiilor specificate la punctul 16. 

19. Hotaririle, ordinele ~i deciziile Ministerului Sanatatii, in problemele ce tin de atributiile 
sale ca organ central de specialitate, sunt obligatorii pentru Consiliul Administrativ, conducere ~i 
alte persoane cu functii de raspundere ale IMSP. Centrul de Sanatate Colonita, 

Sectiunea 2 
Consiliul administrativ 

20. Consiliul administrativ este organul de administrare si control al activitatii IMSP Centrul 
de Sanatate_Colonifa. 

21. Consiliul administrativ este constituit de catre Fondator pe un termen de 5 ani ~i i~i exercita 
atributiile sale in conformitate cu legislatia in vigoare ~i prezentul Regulament. 

22. Consiliul administrativ are urmatoarele atributii exclusive: 
l) examinarea ~i aprobarea planurilor de activitate ale IMSP Centrul de Sanatate Colonita; 
2) examinarea ~i aprobarea rapoartelor trimestriale si anuale privind activitatea IMSP Centrul 

de Sanatate Colonita si prezentarea lor pentru informare Fondatorului; 
3) examinarea si prezentarea pentru coordonare cu Fondatorul a devizului de venituri ~i 

cheltuieli (business-plan) ~i a modificarilor la acesta, precum si a contractului de prestare a 
serviciilor rnedicale dintre IMSP Centrul de Sanatate Colonita ~i Compania Nationala de 
Asigurari in Medicina; 

4) aprobarea listelor de tarifare a salariatilor IMSP Centrul de Sanatate Colonita ; 



Sectiunea 3 
Seful Centrului de Sanitate 

31. Seful Centrului de Sanatate este persoana responsabila si abilitata cu dreptul de gestionare 
si conducere operativa a IMSP Centrul de Sanatate Colonita . 

32. La functia de ~efIMSP Centrul de Sanatate poate fi acceptata persoana care are studii 
rnedicale superioare, apt de munca, conform certificatului medical, fua antecedente penale, 
posesor al certificatului de medic de familie, cu pregatire in domeniul Sanatatii publice ~i 
Managementului sanitar si/sau cu capacitati manageriale. 

33. Seful este desemnat in functie ~i concediat din functie de Fondator conform prevederilor 
Codului Muncii. 

34. Seful IMSP Centrul de Sanatate Colonita are urmatoarele atributii: 
I) reprezinta interesele IMSP Centrul de Sanatate Colonita , fua procura, in relatiile cu 

persoane terte; 
2) asigura executarea actelor legislative si normative in vigoare, hotaririlor, ordinelor si 

deciziilor Fondatorului si Ministerului Sanatatii ~i ale Consiliului administrativ; 
3) elaboreaza strategia de dezvoltare ~i planurile anuale de activitate ale IMSP Centrul de 

Sanatate Colonita, 
4) elaboreaza organigrama ~i statele de personal ale IMSP Centrul de Sanatate _ Colonita, ~i le 

prezinta spre aprobare Fondatorului, conform normativelor aprobate de Ministerul Sanatatii; 
5) elaboreaza rapoartele trimestriale ~i anuale privind activitatea IMSP Centrul de Sanatate 

Colonita si le prezinta pentru examinare ~i aprobare Consiliului administrativ; 
6) semneaza contracte, elibereaza procuri, deschide conturi in banci, gestioneaza mijloacele 

financiare ale IMSP Centrul de Sanatate Colonita; 
7) delega, in baza de procura, unele tmputemiciri si altor angajati ai institutiei; 

5) aprobarea planurilor de achizitie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor. 
23. Consiliul administrativ al IMSP Centrul de Sanatate Colonita este compus din 5 persoane ~~= ' 
1) reprezentantul Fondatorului (Presedintele consiliului); 
2) reprezentantul Companiei Nationale de Asigurari in Medicina (vice-presedinte); 
3) reprezentantul colectivului de munca, ales la adunarea generala a colectivului prin votul 

majoritatii celor prezenti sau delegat de comitetul sindical al institutiei; 
4) reprezentantul unei asociatii non-guvemamentale din domeniul sanatatii; 
5) seful Centrului de Sanatate. 
24. Presedintele consiliului convoaca ~i conduce sedintele Consiliului administrativ. in absenta 

Presedintelui, atributiile acestuia le exercita vice-presedintele. 
25. Sedintele Consiliului administrativ pot fi ordinare ~i extraordinare. 
26. Sedintele ordinare ale Consiliului administrativ se tin nu mai rar de o data pe trimestru. 
27. Sedintele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoaca de catre Presedintele 

consiliului: 
1) din initiativa acestuia; 
2) la cererea a eel putin 3 membri din Consiliul administrativ; 
3) la cererea Fondatorului; 
4) la cererea sefului Centrului de Sanatate. 
28. Cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintei Consiliul administrativ constituie trei 

persoane din membrii Consiliului. 
29. La sedintele Consiliului administrativ fiecare membru detine un vot. Nuse admite 

transmiterea votului unui membru al Consiliului administrativ catre un alt membru al consiliului 
sau altei persoane. 

30. Deciziile Consiliului administrativ se adopta cu votul majoritatii membrilor consiliului 
prezenti la sedinta, 



8) incheie contracte individuate de munca cu angajatii IMSP Centrul de Sanatate Colonita, 
conform actelor normative in vigoare; 

9) aproba devizul de venituri ~i cheltuieli (business-plan) ~i modificarile la acesta, cu 
prezentare pentru examinare catre Consiliul administrativ; 

IO) prezinta Fondatorului propuneri privind reprofilarea, reconstructia, extinderea, reutilarea 
tehnica, trecerea la cheltuieli a bunurilor IMSP Centrul de Sanatate Colonita; 

11) asigura folosirea eficienta a bunurilor IMSP Centrul de Sanatate Colonita; 
12) asigura organizarea ~i coordonarea procesului diagnostic-curativ conform standardelor, 

normativelor ~i a instructiunilor aprobate de Ministerul Sanatatii; 
13) asigura prestarea de servicii medicale in volurnul si de calitatea prevazuta in Programul 

Unic, in protocoalele ~i ghidurile de tratament aprobate de Ministerul Sanatatii; 
14) organizeaza dirijarea fluxului de pacienti, pentru accesul populatiei la asistenta medicala 

primara, spitaliceasca ~i specializata de ambulator; 
15) asigura conlucrarea ~i continuitatea in prestarea de servicii medicate primare populatiei cu 

serviciile de asistenta medicala urgenta prespitaliceasca, asistenta medicals spitaliceasca ~i 
specializata de ambulator etc., in conformitate cu actele nonnative in vigoare; 

16) organizeaza ~i asigura acordarea asistentei medicate mamei si copilului, in conformitate cu 
actele normative in vigoare; 

17) asigura coordonarea supravegherii maladiilor de catre medicul de familie, in conformitate 
cu actele normative in vigoare; 

18) asigura supravegherea, de comun cu medicul specialist de profil, a maladiilor ce depasesc 
competenta medicului de familie, in conformitate cu actele normative in vigoare; 

19) asigura monitorizarea indicatorilor de activitate si intreprinde masuri concrete pentru 
ameliorarea acestora; 

20) evalueaza calitatea asistentei medicate prestate ~i participa la asigurarea procesului de 
acreditare, la apararea drepturilor pacientilor ~i a lucratorilor medicali; 

21) se preocupa de implementarea in practica a realizarilor stiintei medicate, inclusiv 
metodelor noi de diagnostic, profilaxie ~i tratament, bazate pe tehnologii moderne; 

22) poarta raspundere disciplinara, administrativa si penala pentru tncalcarea prevederilor 
actelor legislative si normative in procesul gestionarii activitatii economico - financiare ~i 
operative a IMSP Centrul de Sanatate; 

23) Emite ordine ~i dispozitii, in limita competentei, obigatorii pentru toti salariatii IMSP 
Centrul de Sanatate. 

24) organizeaza conferinte, seminare in problemele actuale ale medicinii; 
25) asigura activitatea, prezinta subiecte pentru discutii la consfatuirile de lucru ale IMSP 

Centrul de Sanatate Colonita. 
26) prezinta subiecte pentru discutii la Consiliul Medical ; 

Capitolul IV 
Patrimoniul ~i activitatea economlco-Ilnanclara 

35. Patrimoniul IMSP Centrul de Sanatate Colonita se formeaza din: 
1) bunurile obtinute in proprietate sau procurate pe parcursul activitatii; 
2) mijloacele financiare obtinute in urma prestarii serviciilor medicale, inclusiv contra plata; 
3) mijloacele bugetului de stat; 
4) mijloacele fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala ~i asigurarilor facultative de 

sanatate; 
5) credite bancare; 
6) venituri obtinute din arendarea echipamentului ~i incaperilor; 
7) mijloacele provenite de la sponsori si din fondurile de binefacere; 
8) alte surse de venit pennise de legislatia in vigoare. 
36. Intreg patrimoniul IMSP Centrul de Sanatate Colonita este folosit exclusiv pentru 



Capitolul V 
Controlul activitatii 

47. Controlul corespunderii activitatii IMSP Centrul de Sanatate Colonita , cu obiectivele 
prevazute in prezentul Regulament se exercita de catre Fondator ~i Ministerul Sanatatii. 

48. Pentru realizarea controlului activitatii IMSP Centrul de Sanatate Colonita Fondatorul si 
Ministerul Sanatatii este in drept sa ceara toate documentele necesare, precum ~i explicatiile de 
rigoare de la persoanele imputernicite sa conduca sau sa reprezinte IMSP Centrul de Sanatate 
Colonita, precum ~i de la alti angajati ai institutiei. 

49. in caz de depistare a incalcarilor in activitatea IMSP Colonita Fondatorul si Ministerul 
Sanatatii sint in drept sA avertizeze si sa ia deciziile de rigoare in conformitate cu legislatia 
Republicii Moldova. 

50. A vertizarea si decizia va contine motivele emiterii, cererea de inlaturare a lncalcarilor 
comise sau de evitare a acestora pe viitor. 

51. A vertizarea ~i decizia se corn uni ca IMSP Centrul de Sanatate Colonitaln forms scrisa, cu 

realizarea obiectivelor stabilite in prezentul Regulament. 
37. Pentru gestionarea mijloacelor acumulate, IMSP Centrul de Sanatate Colonita deschide eel 

putin doua conturi: 
1) pentru mijloacele obtinute in urma acordarii serviciilor medicate contractate de Compania 

Nationals de Asigurari in Medicina; 
2) pentru mijloacele obtinute in urma prestarii de servicii contra plata, inclusiv cele prestate 

peste volumul prevazut de Programul unic al asigurarii obligatorii de asistenta medicala, 
38. IMSP Centrul de Sanatate Colonita i~i planifica activitatea sa economico-financiara 

conform devizului de venituri ~i cheltuieli (business-plan) astfel, incit acesta sa asigure atingerea 
scopurilor prevazute de prezentul Regulament ~i dezvoltarea sa ulterioara. 

39. Devizul de venituri ~i cheltuieli (business-plan) se intocmesc in conformitate cu prevederile 
legate in vigoare, se aproba de catre seful, se examineaza de Consiliul adrninistrativ ~i se 
coordoneaza cu Fondatorul, iar eel pentru mijloacele provenite din fondurile asigurarii obligatorii 
de asistenta medicala - se coordoneaza si cu Compania Nationala de Asigurari in Medicina, 
incluzind cota cheltuielilor pentru salarizarea angajatilor, procurarea medicamentelor, precum si 
alte cheltuieli. 

40. IMSP Centrul de Sanatate Colonita desfasoara activitatea economico-financiara pe cont 
propriu si poarta responsabilitate patrimoniala proprie, in conformitate cu legislatia ~i actele 
normative in vigoare. 

41. Raspunderea IMSP Centrul de Sanatate Colonita faia de terti nu se rasfringe asupra 
bunurilor primite de la Fondator in baza contractului de comodat. 

42. Mijloacele financiare care, la sfirsitul anului bugetar, constituie depasirea veniturilor asupra 
cheltuielilor IMSP Centrul de Sanatate Colonita, se utilizeaza pentru atingerea scopurilor 
regulamentare ale institutiei in anul urmator de gestiune, in conformitate cu prevederile legate, 
fiind incluse in devizele de venituri ~i cheltuieli (business-plan). 

43. IMSP Centrul de Sanatate Colonita formeaza un fond de eel putin 2% din fondul de 
salarizare pentru instruirea personalului medico - sanitar ~i farmaceutic 

44. IMSP Centrul de Sanatate Colonita fine evidenta contabila in conformitate cu standardele 
nationale de contabilitate. Evidenta statistica este tntocmita in conformitate cu legislatia in 
vigoare. Rapoartele financiare ~i statistice se intocmesc si se prezinta organelor abilitate, in modul 
~i termenii stabiliti. 

45. Nerespectarea cerintelor legate de rapoartele respective sau prezentarea intirziata a acestora 
atrage dupa sine raspunderea prevazuta de legislatia in vigoare. 

46. Remunerarea muncii se efectueaza in baza actelor normative, care reglementeaza 
salarizarea angajatilor din institutiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurarilor 
obligatorii de asistenta rnedicala. 



Capitolul VI 
Reorganizarea ~i dizolvarea 

55. Decizia de reorganizare sau dizolvare a IMSP Centrul de Sanatate Colonita se adopta de 
catre Fondator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ~i in corespundere cu 
Nomenclatorul institutiilor medico-sanitare aprobat de Ministerul Sanatatii. 

56. Procedura si succesiunea de drept, in cazul reorganizarii IMSP Colonita se efectueaza in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 

57. Persoanele juridice aparute in rezultatul reorganizarii pot fi numai institutii medico-sanitare 
pub lice. 

58. Reorganizarea se considera efectuata numai dupa aprobarea de catre Ministerul Sanatatii a 
Regulamentelor institutiilor medico-sanitare publice noi aparute ~i inregistrarea lor in 
conforrnitate cu prevederile legale in vigoare. 

59. Dizolvarea IMSP Centrul de Sanatate Colonita are ca efect deschiderea procedurii de 
lichidare. Procedura de lichidare se efectueaza in corespundere cu legislatia in vigoare. 

Capitolul VII 
Dispoziti] finale 

60. Regulamentul se elaboreaza conform Regulamentului-model, se aproba de catre Ministerul 
Sanatatii ~i se inregistreaza la oficiul teritorial al Camerei inregistrarii de Stat a Ministerului 
Justitiei. 

61. Modificarile ~i completarile la prezentul Regulament intra in vigoare din momentul 
aprobarii lor de catre Ministerul Sanatatii. 

indicarea termenului in care aceasta este obligata sa comunice despre rezultatele examinarii ~i 
despre masurile intreprinse. 

52. Controlul respectarii legislatiei financiare si fiscale se efectueaza de catre organele 
abilitate, companiile de audit ~i de alte organe de stat in cazurile prevazute de legislatia 
Republicii Moldova. 

53. Controlul utilizarii rnijloacelor financiare provenite din fondurile asigurarii obligatorii de 
asistenta medicala si corespunderea volumului si calitatii serviciilor medicate prestate persoanelor 
asigurate se efectueaza de catre Compania Nationala de Asigurari in Medicina in conforrnitate cu 
clauzele contractului incheiat intre acestia ~i cu prevederile legale in vigoare. 

54. Exercitarea controlului nu trebuie sa afecteze regimul normal de activitate a IMSP Centrul 
de Sanatate Colonita, 


