
Anexa nr. 2 la Dispoziția nr.10 din 31 martie 2020 

a Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova 

DECLARAȚIE 
pe proprie răspundere privind obligația achitării în termen de 72 de ore a primei de asigurare 

obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020 

IDNP 

1.Nume, Prenume / Name and surname / Ф.И.О.

2.Data nașterii/ Date of birth/ Дата Рождения 3. Sexul / Gender / Пол

5. Adresa de domiciliu

RAION LOCALITATE 

STRADA 

Prin prezenta, mă oblig să achit prima de asigurare în sumă fixă pentru anul 2020, în decurs de 72 de ore 

de la intrarea în Republica Moldova, în cazul în care sunt persoană neasigurată în sistemul asigurării obligatorii 

de asistență medicală. 

6. Număr de telefon(după caz, al

unei persoane apropiate) 

Data Ora 

Semnătura _____________________________ 

Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000074-001; 0000074-002; 0000074-003, înregistrat

în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi 

efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

- - - Se înmânează persoanei - - - Se înmânează persoanei - - - Se înmânează persoanei - - - Se înmânează persoanei - - - - - - - - - - - - 

Semnând Declarația pe propria răspundere, Dvs. v-ați obligat să achitați prima de asigurare în sumă fixă pentru 

anul 2020, în decurs de 72 de ore de la intrarea în Republica Moldova, în cazul în care sunteți persoană neasigurată 

în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. 

Cum achitaţi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă? 

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă (4056 mdl) poate fi achitată online prin 

intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay (www.mpay.gov.md) sau prin alte modalităţi 

electronice, şi anume: cu card bancar, prin internet banking, la terminalele de plată, la ghişeele băncilor comerciale şi 

ale oficiilor poştale. 

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

serviciul MPay, să introducă IDNP-ul, codul de verificare, după care să urmeze paşii necesari, în funcţie de modalitatea 

de achitare. 

O altă opţiune destinată cetăţenilor care achită prima de asigurare în sumă fixă este prin transfer bancar. Pentru

a efectua transferul, puteţi afla contul bancar apelând Serviciul telefonic al CNAM (tel.: 0 800 99999) sau serviciile 

teritoriale de relaţii cu beneficiarii. Totodată, puteţi genera de sine stătător codul IBAN, urmând link-ul 

http://mf.gov.md/iban şi folosind codul ECO 122200, conform următoarelor date bancare: 

Beneficiar: Ministerul Finanţelor 

Codul fiscal: 1006601000037 

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat 

După achitare prin transfer bancar, expediaţi pe adresa de e-mail suport@cnam.gov.md dovada de plată. 

Compania Națională de Asigurări în Medicină îndeamnă cetăţenii care au întrebări legate de achitarea primei 

AOAM în sumă fixă să apeleze Serviciul telefonic Info CNAM – 0800 99999 (apel gratuit atât de pe telefon fix, cât 

și mobil) sau să solicite informaţii prin e-mail - suport@cnam.gov.md.  

M/M F/Ж 




