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MOLDOVA 

COMPANIA NA IONAL  DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN  
 

 
ORDIN nr. 104-A 

din „ 01” aprilie 2015 
 
 

Cu privire la aprobarea formularelor tipizate 
în domeniul de asigurare a persoanelor 
 
Modificat Ordinul nr. 686-A din 30.12.2015 
Modificat Ordinul nr. 423-A din 26.07.2016 
 
Întru executarea prevederilor Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 “Cu 

privire la asigurarea obligatorie de asisten  medical ”, Legii nr.1593-XV din 26 
decembrie 2002 “Cu privire la m rimea, modul i termenele de achitare a primelor de 
asigurare obligatorie de asisten  medical ”, Regulamentului privind modul de 
completare, eliberare i eviden  a poli elor de asigurare obligatorie de asisten  
medical  aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 1015 din 05 septembrie 2006 i în 
temeiul p.29 lit.(e) din Statutul Companiei Na ionale de Asigur ri în Medicin  aprobat 
prin Hot rârea Guvernului nr. 156 din 11 februarie 2002 i întru asigurarea activit ii 
uniforme a subdiviziunilor de rela ii cu beneficiarii, 

 
O R D O N: 

 
1. Se aprob : 
1) Formularele de cereri, demers de eliberare/activare a poli ei de asigurare 

obligatorie de asisten  medical /de eliberare a duplicatului poli ei: 
a) Formular nr.C-01 - Cererea de eliberare/activare a poli ei de asigurare 

obligatorie de asisten  medical  pentru categoriile de persoane asigurate de Guvern, 
conform anexei nr. 1; 

b) Formular nr.C-02 - Cererea de eliberare/activare a poli ei de asigurare 
obligatorie de asisten  medical  cu achitarea primei de asigurare în sum  fix , 
integral/cu reducere 50% sau achitarea pentru lunile integre r mase pân  la finele anului, 
conform anexei nr.2; 

c) Formular nr.C-03 - Cererea de eliberare/activare a poli ei de asigurare 
obligatorie de asisten  medical  cu achitarea primei de asigurare în sum  fix  cu 
reducere în m rime de 75%, conform anexei nr.3; 

d) Formular nr.C-04 - Cererea de eliberare/activare a poli ei de asigurare 
obligatorie de asisten  medical  cu achitarea primei de asigurare obligatorie de asisten  
medical  în sum  fix  peste termenul legal de achitare a primei de asigurare, conform 
anexei nr.4; 



e) Formular nr.C-05 - Cererea de eliberare a duplicatului poli ei de asigurare 
obligatorie de asisten  medical  la solicitarea persoanei fizice, conform anexei nr. 5; 

f) Formular nr.C-06 - Demers de eliberare a duplicatului poli ei de asigurare 
obligatorie de asisten  medical  la solicitarea angajatorului, conform anexei nr. 6; 

g) Formular nr.C-07 - Cererea de eliberare a adeverin elor ce confirm /infirm  
statutul persoanei în cadrul sistemului asigur rii obligatorii de asisten  medical , 
conform anexei nr. 7; 

h) Formular nr.C-08 - Demers de eliberare a adeverin ei privind radierea 
informa iei din SIA "AOAM" despre persoanele angajate asigurate, conform anexei nr. 
8; 

i) Formular nr.C-18 - Cererea de eliberare/activare a poli ei de asigurare 
obligatorie de asisten  medical  cu achitarea primei de asigurare în sum  fix , pentru 
persoanele aflate peste hotarele rii mai mult de 183 de zile, conform anexei nr.30; 

 
2) Formular nr.C-09 - Fi a de achitare a pl ilor în cadrul sistemului asigur rii 

obligatorii de asisten  medical , conform anexei nr. 9; 
 
3) Formularele ce confirm /infirm  statutul persoanei în cadrul sistemului 

asigur rii obligatorii de asisten  medical : 
a) Formular nr.C-10 - Adeverin  privind statutul persoanei fizice asigurate de 

Guvern în cadrul sistemului asigur rii obligatorii de asisten  medical , conform anexei 
nr. 10; 

b) Formular nr.C-11 - Adeverin  privind statutul persoanei fizice asigurate în 
mod individual în cadrul sistemului asigur rii obligatorii de asisten  medical , conform 
anexei nr. 11; 

c) Formular nr.C-12 - Adeverin  privind statutul persoanei fizice asigurate 
angajate în cadrul sistemului asigur rii obligatorii de asisten  medical , conform anexei 
nr. 12; 

d) Formular nr.C-13 - Adeverin  privind restan ele financiare fa  de fondurile 
asigur rii obligatorii de asisten  medical  la achitarea primei de asigurarea obligatorie 
de asisten  medical  în sum  fix , conform anexei nr.13; 

e) Formular nr.C-14 - Adeverin  privind lipsa statutului de persoan  asigurat  
în cadrul sistemului asigur rii obligatorii de asisten  medical , conform anexei nr.14; 

f) Formular nr.C-15 - Adeverin  privind radierea informa iei din SIA "AOAM" 
despre persoanele angajate asigurate, conform anexei nr.15; 

 
4) Formularele Registrelor de eviden : 
a) Formular nr.R-01 - Registrul de eviden  a activit ii de asigurare a 

persoanelor, conform anexei nr.16; 
b) Formular nr.R-02 - Registrul de eviden  a acumul rii primelor de asigurare 

obligatorie de asisten  medical  calculate în sum  fix i achitate în mod individual, 
conform anexei nr.17; 

c) Formular nr.R-03 - Registrul de eviden  a eliber rii adeverin elor ce 
confirm /infirm  statutul persoanei în cadrul sistemului asigur rii obligatorii de asisten  
medical , conform anexei nr. 18; 

 



5) Formularele D rilor de seam : 
a) Formular nr.D-01 – Darea de seam  privind activitatea desf urat  în 

domeniul de asigurare a persoanei, conform anexei nr.19; 
b) Formular nr.D-02 Darea de seam  privind realizarea poli elor i încasarea 

primelor de asigurare obligatorie de asisten  medical  calculate în sum  fix i achitate 
în mod individual, conform anexei nr.20; 

c) Formular nr.D-03 – Darea de seam  privind eviden a lunar  a blanchetelor 
poli elor de asigurare obligatorie de asisten  medical , conform anexei nr.21; 

 
6) Instruc iunile cu privire la modul de completare i prezentare a Formularelor: 
a) Instruc iunea cu privire la modul de completare a Formularelor nr. C-01,      

C-02, C-03, C-04, C-05, C-06, C-07, C-08 i C-09, conform anexei nr.22; 
b) Instruc iunea cu privire la modul de completare a Formularelor nr. C-10, C-

11, C-12, C-13, C-14 i C-15, conform anexei nr. 23; 
c) Instruc iunea cu privire la modul de completare a Formularului nr.R-01, 

conform anexei nr.24; 
d) Instruc iunea cu privire la modul de completare a Formularului nr.R-02, 

conform anexei nr.25; 
e) Instruc iunea cu privire la modul de completare a Formularului nr.R-03, 

conform anexei nr.26; 
f) Instruc iunea cu privire la modul de completare i prezentare a Formularului 

nr.D-01, conform anexei nr.27; 
g) Instruc iunea cu privire la modul de completare i prezentare a Formularului 

nr.D-02, conform anexei nr.28; 
h) Instruc iunea cu privire la modul de completare i prezentare a Formularului 

nr.D-03, conform anexei nr.29. 
 
2. eful Direc iei rela ii cu beneficiarii a Companiei Na ionale de Asigur ri în 

Medicin , efii de subdiviziuni de rela ii cu beneficiarii din cadrul agen iilor teritoriale, 
speciali tii în teritoriu ai subdiviziunilor de rela ii cu beneficiarii sunt împuternici i s  
primeasc i s  solu ioneze cererile/ demersurile de eliberare/ activare a poli elor de 
asigurare obligatorie de asisten  medical / duplicatelor poli elor de asigurare obligatorie 
de asisten  medical i a formularelor tipizate ce confirm /infirm  statutul persoanei/ 
confirm  radierea persoanelor anterior angajate, din Listele de eviden  nominal  a 
persoanelor asigurate angajate, în cadrul sistemului asigur rii obligatorii de asisten  
medical . 

3. Se stabile te Direc ia rela ii cu beneficiarii a Companiei Na ionale de 
Asigur ri în Medicin  responsabil  de acordarea suportului metodologic, ghidarea, 
monitorizarea i controlul procesului. 

4. Directorii agen iilor teritoriale vor: 
- aduce la cuno tin  prevederile prezentului ordin tuturor angaja ilor 

subdiviziunilor de rela ii cu beneficiarii, contra semn tur ; 
- organiza activitatea agen iei teritoriale în conformitate cu prevederile aprobate; 
- prezenta d rile de seam  pe Agen ie conform termenilor stabili i în instruc iuni. 
5. Direc ia rela ii cu beneficiarii din cadrul Companiei Na ionale de Asigur ri în 

Medicin  va acumula D rile de seam  a agen iilor teritoriale i le va generaliza într-un 



raport lunar, care va fi ulterior prezentat conducerii conform termenilor stabili i în 
instruc iuni. 

6. Sec ia administrare a Direc iei investi ii i administrare va organiza 
confec ionarea tampilelor pentru subdiviziunile de rela ii cu beneficiarii i speciali tii 
teritoriali din cadrul acestor subdiviziuni. 

7. Direc ia management strategic i resurse umane va aduce la cuno tin  
prevederile prezentului ordin efilor de subdiviziuni ai oficiului central i directorilor 
agen iilor teritoriale pe adresele electronice a subdiviziunilor. 

8. Prevederile prezentului ordin intr  în vigoare începând cu data semn rii. 
9. Se abrog  Ordinul CNAM nr. 388-A din 31.07.2014 „Cu privire la aprobarea 

formularelor tipizate în domeniul de asigurare a persoanelor”. 
10. Controlul execut rii prevederilor prezentului ordin se atribuie 

vicedirectorului general dnei Diana Grosu-Axenti. 
 
 
 
Vicedirector general                                                                   Vasile PASCAL 

 


