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Pe scurt 

Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei („MMPSF”) a publicat modificări la Clasificatorul 
ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14).  

Au fost introduse noi formulare cu listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate în sistemul 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

De asemenea, Compania Naţională de Asigurări în Medicină („CNAM”) a stabilit categoriile de 
persoane pentru care acordă scutiri de la plata asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru 
perioada anterioară anului 2015.  

 

În detaliu 

Clasificatorul ocupaţiilor din 
Republica Moldova  

Dintre modificările la 
Clasificatorul ocupaţiilor, 
menţionăm următoarele: 

1. Introducerea unor noi 
coduri ale ocupaţiilor prin 
completarea grupei deja  
existente, spre exemplu: 

 Preşedinte al 
comitetului de 
conducere al societăţii 
pe acţiuni (112091); 

 Director General /  
director instituţie 
publică (112092); 

2. Excluderea anumitor coduri 
ale ocupaţiei; etc. 

3. Modificarea anumitor 
coduri sau modificarea 
ocupaţiei care revine 
codului existent.  

 

Evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate în 
sistemul asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală 

CNAM a aprobat noi formulare 
şi instrucţiuni de completare a 
acestora, pentru: 

1. Lista de evidenţă nominală 
a persoanelor asigurate 
angajate - Formularul (2-
03/l); 

2. Lista de evidenţă nominală 
a persoanelor neangajate, 
asigurate de Guvern - 
Formularul (2-04/l); 
precum şi 

3. Fişa contribuabilului - 
Formularul (15/f). Acest 
formular urmează a fi 
completat doar de către 
persoanele care nu sunt 
înregistrate de către 
Camera Înregistrării de Stat 
(avocați, notari, executori 
judecătorești etc). 
Termenul de prezentare 
către CNAM – o lună de la 
momentul înregistrării. 

Scutiri de la plata către 
fondurile asigurării 
obligatorii de asistenţă 
medicală  

CNAM a publicat Ordinul de 
aprobare a scutirilor de 
achitare a obligaţiilor 
financiare prescriptibile faţă de 
fondurile asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală pentru 
perioada anterioară anului 
2015, pentru următoarele 
categorii de persoane: 

1. Persoane fizice neangajate 
cu domiciliul în Moldova, 
printre care: proprietarii de 
terenuri cu destinaţie 
agricolă; fondatorii de 
întreprinderi individuale; 
titularii de patentă de 
întreprinzător; persoane 
fizice care iau în arendă sau 
folosinţă terenuri cu 
destinaţie agricolă; 
persoanele fizice care dau 
în arendă unităţi de 
transport, utilaje şi alte 
bunuri (cu anumite 
excepţii); 
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2. Alţi cetăţeni ai Republicii 

Moldova care nu sunt 
angajați şi  asiguraţi de 
Guvern, care fac dovada 
șederii în Moldova pentru o 
perioadă de peste 183 de 
zile în decursul unui an 
bugetar. 

Pentru a beneficia de scutire 
aceste persoane trebuie să 
întrunească următoarele 
condiţii: 

a) să facă parte din categoriile 
de persoane enumerate mai 
sus pentru perioada 
anterioară anului 2015; 

b) să confirme statutul de 
persoană asigurată în 
sistemul asigurării 
obligatorii de asistenţă 
medicală în anul 2015. 

Scutirea respectivă se acordă 
în urma prelucrării 
informațiilor disponibile în 
baza de date a CNAM şi / sau 
în baza cererii depuse de aceste 
categorii de persoane. 

 [Sursa: Ordinul MMPSF 

pentru aprobarea Modificării 

nr. 1/ 2015 la Clasificatorul 

ocupaţiilor din Republica 

Moldova (CORM 006-14) nr. 

165 din 21 octombrie 2015;  

Ordinul CNAM despre 

aprobarea formularelor 

listelor de evidenţă nominală 

a persoanelor asigurate în 

sistemul asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală nr. 368-

A din 19 august 2015; Ordinul 

CNAM cu privire la acordarea 

scutirii unor categorii de 

populaţie de achitare a 

obligaţiilor financiare 

prescriptibile faţă de fondurile 

asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală pentru 

perioada precedentă anului 

2015 nr. 318-A din 24 iulie 

2015, Monitorul Oficial nr. 297 

– 300 (5339 - 5342) din 30 

octombrie 2015] 

De reţinut 

La data de 30 octombrie 2015 
au intrat în vigoare 
modificările şi completările la 
Clasificatorul ocupaţiilor din 
Republica Moldova (CORM 
006-14). Din aceeaşi dată, 
anumite categorii de persoane 
pot obţine scutiri de achitare a 
obligaţiilor financiare 
prescriptibile faţă de fondurile 
asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală pentru 
perioada anterioară anului 
2015.   

Până la finele anului 2015  
companiile pot prezenta 
informațiile cu privire la listele 
nominale ale persoanelor 
asigurate, utilizând fie 
formularele vechi, fie pe cele 
noi.  

Începând cu 2016, utilizarea 
formularelor noi este 
obligatorie.
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 

dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane: 

 

    

 

Mihaela Mitroi  
Partener  
Mihaela.Mitroi@ro.pwc.com  

 

 
 
Lilia Ţapu 
Manager 
Lilia.Tapu@ro.pwc.com 
 

Alexandru Munteanu 
Manager, Avocat 
Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com 
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