
 

Achitarea primei 

AOAM în sumă fixă 

din data de 01.01.2023 - până pe 31.03.2023 

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

medicală obligatorie în sumă fixă pentru anul 2023. Persoanele obligate să se asigure în mod individual prin 

achitarea primei de asigurare în sumă fixă, vor fi obligați să achite prima de asigurare până la data de 31 

martie 2023. În acest caz, mărimea primei în sumă fixă va rămâne neschimbată și va fi exact ca în anul 2022, 

și anume:  

 Proprietarii de teren agricol vor achita 1014 lei prin intermediul serviciilor teritoriale de relații cu 

beneficiarii ale CNAM cu prezentarea documentului legal ce atestă dreptul de proprietate asupra terenului cu 

destinație agricolă. 

 Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu 

amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, vor achita 1622,40 lei  prin intermediul 

serviciilor teritoriale de relații cu beneficiarii ale CNAM. 

 Fondatorii de întreprindere individuală, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, alți 

cetățeni care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern, cetățenii străini cu drept de ședere 

provizorie în Republica Moldova vor achita 2028 lei. 

 Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul 

unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de 

forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în 

modul stabilit de lege, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de 

familie vor achita 4056 de lei. 

Achitarea primei de asigurare obligatorie de asistența medicală poate fi efectuată la ghișeele oficiilor 

poștale, prin intermediul terminalelor de plată, serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, cardului 

bancar, internet banking și băncilor comerciale. Pentru achitarea primei de AOAM in suma fixă, 

plătitorilor se recomanda utilizarea Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPay. 

În cazul plății prin MPay nu e nevoie ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de 

relații cu beneficiarii al CNAM. 

Atenție!   

După expirarea termenelor stabilite, prima de asigurare obligatorie de asistența 

medicală va constitui 12 636 lei + penalitățile aferente. 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la AT Sud a CNAM, 

or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 16. 
Tel.: 0(299)2-29-15; 0(299)2-75-45. 


