
 

                Reduceri la achitarea primei 

                        AOAM în sumă fixă 

din data de 30.12.2021 - până pe 31.03.2022 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a dat startul achitării primei de asigurare 

medicală obligatorie în sumă fixă pentru anul 2022. Până pe 31 martie inclusiv, sunt aplicate reduceri în 

mărime de 50%, 60% sau 75% la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) 

în sumă fixă ,din valoarea integrală a primei de asigurare, care a rămas neschimbată - 4056 de lei. 

 Proprietarii de teren agricol au reduceri de 75% şi plătesc 1014 lei prin intermediul 

serviciilor teritoriale de relaţii cu beneficiarii ale CNAM cu prezentarea documentului legal ce atestă dreptul 

de proprietate asupra terenului cu destinaţie agricolă. 

 Persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu 

amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, beneficiază de reduceri de 60% şi vor 

plăti 1622,40 lei  prin intermediul serviciilor teritoriale de relaţii cu beneficiarii ale CNAM. 

 Fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, 

alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere 

provizorie în Republica Moldova vor achita 2028 lei, ceea ce reprezintă 50% din prima de asigurare 

medicală. 

 Mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în 

cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii şi administratorii autorizaţi, 

indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau 

autorizaţie în modul stabilit de lege, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de 

medic de familie vor achita prima în mărime integrală, adică 4056 de lei. 

Achitarea primei AOAM cu reduceri de 50% poate fi efectuată la ghişeele oficiilor poştale, ale 

băncilor comerciale sau prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay. Doritorii de a 

achita prima de asigurare cu cardul bancar sau de pe un dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze 

pagina mpay.gov.md, să selecteze câmpul „Alege serviciul”, să aleagă serviciul „Prima de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă”, să introducă datele solicitate în formular, după care să urmeze 

paşii necesari, în funcţie de modalitatea de achitare. În cazul plăţii prin MPay nu e nevoie ca dovada achitării 

să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. 

Atenţie!   

După expirarea termenelor stabilite, prima de asigurare va constitui 4056 lei + 

majorarea de întârziere. 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Sud a CNAM, 

or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 16. 
Tel.: 0(299)2-29-15; 0(299)2-75-45 sau la Serviciul telefonic INFO CNAM – 0 800 99999. 


