
Anexa nr. 3 
la Ordinul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină 

nr. 597-A din 28 decembrie 2018 
 

Formular nr.F-01 
Fişa de achitare 

    
 

Nume, Prenume 
 

 

IDNP 

La situaţia şi valabilă pentru data de __  ____________ 20__   
 
Beneficiar: Ministerul Finanţelor 
Codul fiscal: 1006601000037 
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat 
 

Nr. Denumirea Cod IBAN Suma ( lei ) 

1 Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
pentru anul 20__ MD___TRGAAC122200_____0000  

2 Penalitatea pentru neachitarea în termen a primei de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, MD___TRGAAC122200_____0000  

3 Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în 
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală MD___TRGAAC143140_____0000  

 Total   
 
 

Executor:_________________________________________________________________ 

Nume, Prenume, Funcţia L.Ş. 
  

Persoanele fizice neangajate și care nu sunt asigurate de 
către Guvern, cu domiciliul în Republica Moldova, care se 
includ în categoriile de plătitori ai primelor de AOAM în 
sumă fixă, se asigură în mod individual până la data de 01 
aprilie 2019 prin achitarea primei de AOAM, în condițiile 
stabilite de Legea fondurilor asigurării obligatorii de 
asistență medicală pe anul 2019, nr. 301 din 30.11.2018. 

Statutul de persoană asigurată în mod individual este 
acordat de către CNAM din data achitării primei AOAM în 
sumă fixă, nu mai devreme de 1 ianuarie a anului de 
gestiune  și este valabil până pe 31 decembrie a anului de 
gestiune. 

Dacă prima de AOAM este achitată după data de 01 
aprilie 2019, statutul de persoană asigurată este acordat după 
7 zile din momentul achitării primei și a plăţilor aferente 
acesteia. 

Persoanele fizice care se includ în una din categoriile de 
plătitori de prime de asigurare în sumă fixă, după 31 martie 
a anului de gestiune, achită prima de AOAM în termen de 
30 de zile calendaristice de la data includerii în categoria 
respectivă, în cuantum proporţional numărului de zile ale 
anului de gestiune în care nu a avut statut de persoană 
asigurată, inclusiv pentru zilele rămase până la sfârșitul 
anului, iar statutul de persoană asigurată va fi acordat din 
data achitării. 

Deţinătorul statutului de persoană asigurată în sistemul 
AOAM este scutit de cheltuielile pentru serviciile medicale 
incluse în Programul unic.  

 

Pentru a beneficia de servicii medicale și medicamente 
compensate achitate din fondurile AOAM, persoana 
asigurată trebuie să fie înregistrată la medicul de familie din 
cadrul prestatorului de asistență medicală primară contractat 
de CNAM și să respecte pașii de acces la fiecare nivel de 
asistență medicală. 

Statutul de persoană asigurată se confirmă prin accesarea 
de către lucrătorii medicali autorizaţi a Sistemului 
informaţional automatizat „Asigurarea obligatorie de 
asistență medicală” al CNAM, utilizând numărul de 
identificare de stat (IDNP) din actul de identitate al 
persoanei, seria și numărul actului de identitate provizoriu 
și/sau numărul de AOAM.  

Pentru a avea acces la servicii medicale și medicamente 
compensate, la toate etapele de accesare a acestora, cu 
excepția situațiilor de urgență, atât în caz de boală, cât și în 
caz de vizită profilactică, persoana fizică prezintă actul de 
identitate valabil, în baza căruia se verifică dacă dispune de 
asigurare de sănătate. 

Sursele de informare detaliată despre drepturile și 
obligaţiile în SAOAM sunt site-ul www.cnam.md și 
Serviciul Info CNAM – 0 800 99999 (apel gratuit din orice 
rețea, fixă sau mobilă, din Republica Moldova) 

_______________
  Data 

Am luat cunoștință 
________________________________________________ 

                 Nume, prenume, semnătura  
                    beneficiar/reprezentantul împuternicit 

  


