
 
REPUBLICA  

 
MOLDOVA 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ 

 
ORDIN nr. 597-A  

din 28.12.2018  
 

Cu privire la aprobarea formularelor tipizate 
în domeniul de asigurare a persoanelor 
și înregistrare la medicul de familie 
 

În temeiul Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de 
persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1246 din 19 decembrie 2018 şi Regulamentului privind 
înregistrarea persoanei pe lista medicului de familie din cadrul prestatorului de 
asistenţă medicală primară încadrat în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală, aprobat prin ordinul comun al Companiei naţionale de Asigurări în 
Medicină şi Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, nr.1610/596 -A din 28 
decembrie 2018, 

 
O R D O N: 

 
1. Se aprobă: 
1) Formularele tipizate în domeniul de asigurare a persoanelor și înregistrare la 

medicul de familie: 
a) Formular nr.C-01 – Cererea privind acordarea statutului de persoană 

asigurată de Guvern, conform anexei nr.1; 
b) Formular nr.C-02 – Cererea de eliberare a adeverințelor confirmative, 

conform anexei nr. 2; 
c) Formular nr.F-01 – Fişa de achitare, conform anexei nr. 3; 
d) Formular nr.A-01 – Adeverință privind statutul persoanei asigurate de 

Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr. 4; 
e) Formular nr.A-02 – Adeverință privind statutul persoanei asigurate în mod 

individual în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr. 
5; 

f) Formular nr.A-03 – Adeverință privind statutul persoanei asigurate angajate 
în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr. 6; 

g) Formular nr.A-04 – Adeverință privind achitarea primei de asigurare 
obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, conform anexei nr.7; 

h) Formular nr.A-05 – Adeverință privind statutul de persoană neasigurată în 
sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr.8; 

i) Formular nr.A-06 – Adeverință privind informația disponibilă în SIA 
“AOAM” referitor la persoanele asigurate angajate, conform anexei nr.9. 

j) Actul de primire-predare a cererilor de înregistrare la medicul de familie, 
conform anexei nr. 10. 

k) Lista persoanelor care au fost înregistrate conform cererilor la prestatorul de 
AMP prin intermediul AT, conform anexei nr. 11. 



l) Formular nr.R-01 – Registrul de evidenţă a activităţii de asigurare a 
persoanelor, conform anexei nr.12; 

m) Formular nr.R-02 – Registrul de evidență a veniturilor realizate de către 
Agențiile teritoriale, conform anexei nr. 13; 

n) Formular nr.R-03 – Registrul de evidenţă a eliberării adeverințelor 
confirmative, conform anexei nr. 14; 

o) Formular nr.R-07 – Registrul de evidenţă a înregistrărilor la medicul de 
familie efectuate în sistemul informațional „Registrul persoanelor înregistrate la 
medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă 
medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, conform 
anexei nr. 15; 

p) Formular nr.R-08 – Registrul de evidenţă a notificărilor expediate privind 
achitarea primei de asigurare în sumă fixă, conform anexei nr. 16; 

q) Formular nr.R-09 – Registrul de evidenţă a înregistrării plătitorilor de prime 
de asigurare obligatorie de asistență medicală, conform anexei nr.17. 

r) Formular nr.D-01 – Darea de seamă privind activitatea desfășurată în 
domeniul de asigurare a persoanelor și înregistrare la medicul de familie, conform 
anexei nr.18; 

s) Formular nr.D-02 – Darea de seamă privind veniturile realizate de către 
Agențiile teritoriale pînă la data de 31 martie a anului de gestiune, conform anexei nr. 
19. 

t) Formular nr.D-03 – Darea de seamă privind veniturile realizate de către 
Agențiile teritoriale după data de 31 martie a anului de gestiune, conform anexei nr. 
20. 

2) Instrucțiunea cu privire la aplicarea formularelor tipizate în domeniul de 
asigurare a persoanelor și înregistrare la medicul de familie, conform anexei nr.21. 

2. Direcţia relaţii cu beneficiarii se stabileşte responsabilă de acordarea 
suportului metodologic, ghidarea, monitorizarea și controlul procesului. 

3. Directorii agenţiilor teritoriale vor: 
1) aduce la cunoștință prevederile prezentului ordin tuturor angajaților 

subdiviziunilor de relații cu beneficiarii și juridice/juriștii, contra semnătură; 
2) organiza activitatea agenţiei teritoriale în conformitate cu prevederile 

aprobate; 
3) asigura prezentarea dărilor de seamă ale Agenţiei, conform termenilor 

stabiliţi în instrucţiuni. 
4. Subdiviziunile juridice/juriștii din agențiile teritoriale vor prezenta 

Subdiviziunilor de relații cu beneficiarii din cadrul agențiilor teritoriale informația 
privind amenzile stabilite conform prevederilor Codului Contravențional, încasările 
ca urmare a acțiunilor de regres și încasările primei de asigurare obligatorie de 
asistență medicală în sumă fixă pentru anii precedenți, pentru completarea 
formularului nr.D-02 şi D-03. 

5. Direcţia relaţii cu beneficiarii va acumula Dările de seamă a agențiilor 
teritoriale și le va generaliza în rapoarte lunare, care vor fi ulterior prezentate 
conducerii CNAM, conform termenilor stabiliţi în Instrucțiunea cu privire la aplicarea 
formularelor tipizate în domeniul de asigurare a persoanelor și înregistrare la medicul 
de familie. 

6. Secția logistică a Direcției administrare, logistică și securitate internă va 
organiza confecționarea ștampilelor pentru subdiviziunile de relații cu beneficiarii și 
specialiștii teritoriali din cadrul acestor subdiviziuni. 



7. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 01.01.2019. 
8. Se abrogă Ordinul CNAM “Cu privire la aprobarea formularelor tipizate în 

domeniul de asigurare a persoanelor și înregistrare la medicul de familie”, nr.104-A 
din 01.04.2015. 

9. Controlul executării prezentului Ordin se pune în sarcina dlui Iurie Osoianu 
și dlui Daniel Stici, vicedirectori generali. 

 
 
 
 

Director general                                                        Tamara ANDRUȘCA 
 

 
 
 
 
 
Coordonat: D.Stici                                                                                      Iu. Osoianu                                                            
 
 
                  Gh. Leșco 
 
 
Ex.: Iu. Garam  


