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 Aprobarea legilor privind 
asigurarea obligatorie de asistență  

medicală şi asigurarea socială de 
stat pentru anul 2018 

10 ianuarie 2018 

Pe scurt 

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat recent Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală pentru anul 2018 („Legea FAOAM 2018”) și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pentru anul 2018 („Legea BASS 2018”), precum și anumite modificări la Legea nr. 1585/1998 cu 

privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de 

asigurări sociale și Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. 

În detaliu 

Asigurarea obligatorie de 
asistență medicală 

Potrivit legii aprobate, valoarea 
primelor de asigurare 
obligatorie de asistență 
medicală a fost menținută la 
nivelul a 9% din fondul de 
retribuire a muncii şi al altor 
recompense (4,5% pentru 
angajați şi 4,5% pentru 
angajatori). 

De asemenea, s-a menținut 
prima anuală de asigurare 
medicală în sumă fixă de 4.056 
MDL. 

Primele de asigurare 
obligatorie de asistență 
medicală sub formă de 
contribuție procentuală la 
salariu și alte recompense se 
vor achita până la data de 25 a 
lunii următoare celei în care au 
fost efectuate plățile. 

A fost stabilit termenul de 

prescripție extinctivă de trei 

ani pentru anularea sumelor 

plătite în plus înregistrate. 

În cazul survenirii 
evenimentului asigurat 
(maladie sau afecțiune a 
persoanelor asigurate 
angajate) până la data 
depunerii Formei IPC18, 
entitățile vor depune la 
Serviciul Fiscal de Stat 
(electronic) sau la Compania 
Națională de Asigurări în 
Medicină (pe suport de hârtie) 
informațiile privind inițierea 
raporturilor de muncă conform 
listei de evidență nominală a 
persoanelor asigurate angajate. 

Asigurarea socială de stat 
obligatorie 

Se menține cota de 6% a 
contribuțiilor de asigurări 
sociale (CAS) datorate de 
angajați, fără a fi reintrodusă 
plafonarea bazei de calcul a 
acestora. 

Totodată, se mențin la același 
nivel cotele CAS datorate de 
angajatorii din toate domeniile 
de activitate. 

A fost majorată suma fixă 
anuală a CAS de la 7.512 MDL 
la 8.424 MDL. 

Ajutoarele materiale acordate 
din mijloacele bănești ale 
sindicatelor și patronatelor 
sunt scutite de la calculul şi 
plata CAS în limita unui salariu 
mediu lunar prognozat pe 
economie per angajat anual, cu 
excepția ajutorului acordat în 
caz de deces și / sau boală a 
angajatului sau a rudelor și / 
sau afinilor. 

Începând cu 1 ianuarie 2018 
plătitorii CAS vor fi obligați să 
depună lunar până la data de 
25 a lunii următoare celei de 
gestiune Forma IPC18, care va 
înlocui Forma BASS și 
Formularul REV5. Mai exact, 
declarațiile BASS și REV5 se 
vor depune doar pentru 
perioadele anterioare. 

Se vor aplica reguli specifice de 
raportare pentru rezidenții 
parcurilor IT. 

[Sursa: Legea nr. 280 din 15 

decembrie 2017 privind 

fondurile asigurării 

obligatorii de asistență 

medicală pe anul 2018, Legea 

bugetului asigurărilor sociale 
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de stat pe anul 2018 nr. 281 

din 15 decembrie 2017, Legea 

cu privire la modificarea și 

completarea unor acte 

legislative nr. 288 din 15 

decembrie 2017, Monitorul 

Oficial nr. 464-470 din 29 

decembrie 2017] 

De reținut  

Prin Legea FAOAM 2018 a fost 
menținut cuantumul primelor 
de asigurare obligatorie de 
asistență medicală plătite de 
angajatori și angajați. 

A fost modificat termenul de 
achitare a primelor de 
asigurare obligatorie de 
asistență medicală. 

Potrivit Legii BASS 2018, au 
fost menținute cotele 
procentuale ale CAS. 

Totuși, nu a fost reintrodusă 
plafonarea bazei de calcul a 
contribuției individuale de 
asigurări sociale de stat 
obligatorii.  

Aceste legi sunt aplicabile de la 
1 ianuarie 2018. 
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Să discutăm 

Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 
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