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Pentru modificarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea 

statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de 

asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1246/2018 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 4 alin. (4) și (9) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE:  
 

1. Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoană 

asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1246/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 512, art. 1342), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 
 

1) se completează cu punctul 18
1
 cu următorul cuprins: 

„18
1
. Pentru părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv 

creșterea și educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin 

un copil are vârsta de până la 18 ani, CNAM acordă/suspendă statutul de 

persoană asigurată de Guvern în baza cererii și a următoarelor documente 

justificative depuse de persoana fizică: 

1) adeverințele de naștere ale copiilor; 

2) certificatul de căsătorie/divorț/deces, după caz;  

3) certificatul privind componența familiei; 

4) atestatul de adoptator, după caz; 

5) declarația semnată pe propria răspundere prin care persoana fizică 

confirmă faptul că nu este decăzută din drepturile părintești, că nu a fost încetată 

adopția în privința copiilor adoptați sau copiii nu se află la întreținerea 

instituțiilor educative, curative de asistență socială, conform modelului aprobat 

de CNAM. 
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 Persoana fizică se obligă să informeze CNAM despre modificările 

survenite în raport cu actele menționate supra, care au servit temei pentru 

acordarea statutului de persoană asigurată.”; 
 

2) la punctul 34 subpunctul 2), litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și 

educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil 

are vârsta de până la 18 ani se acordă la data solicitării și se suspendă la 

împlinirea vârstei de 18 ani a copiilor sau la decăderea din drepturile părintești, 

încetarea adopției, condamnarea persoanei fizice cu privare de libertate, 

încadrarea copilului/copiilor în instituții educative, curative de asistență socială 

pentru întreținere;”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

  



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului 

privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul 

asigurării obligatorii de asistență medicală 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind 

acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală este elaborat de către Compania Națională de 

Asigurări în Medicină de comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite 

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind 

acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală a fost elaborat în temeiul art.2 alin.(3) din Legea 

nr.36/2020 pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistență medicală. 

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului are drept scop implementarea 

prevederilor Legii nr.36/2020 și, prin urmare, executarea Hotărârii Curții 

Constituționale nr.3 din 18 ianuarie 2019 pentru controlul constituționalității 

unor prevederi din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistență medicală și din Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului 

de persoană asigurată  în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală 

(Sesizarea nr. 201 a/2018). 

Ca urmare a aprobării Legii nr.36/2020 pentru modificarea articolului 4 din 

Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, 

prin care lit. m) din art.4 alin.(4) al Legii nr.1585/1998 a fost expusă în redacție 

nouă, se propune completarea cu un punct nou 18
1 

și modificarea lit. f) al 

subpunctului 2) din punctul 34 din Regulamentul privind acordarea/suspendarea 

statutului de persoană asigurată  în sistemul asigurării obligatorii de asistență 

medicală. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul respectiv nu are scopul armonizării legislației cu legislația Uniunii 

Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul hotărârii are drept scop ajustarea conținutului Regulamentului privind 

acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
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nr.1246/2018 la prevederile Legii nr. 36/2020. 

Astfel, Regulamentul a fost revizuit prin completarea acestuia cu un punct nou 

18
1 

și modificarea lit. f) al subpunctului 2) din punctul 34, în conformitate cu 

prevederile aprobate în art.4 din Legea 1585/1998 prin Legea 36/2020. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Adoptarea proiectului de Hotărâre nu va implica cheltuieli financiare 

suplimentare. 

6. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

Prin aprobarea prezentei hotărâri nu este necesară modificarea altor acte 

normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii 

Guvernului a fost plasat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 

Sociale, la compartimentul Transparența, secțiunea proiecte supuse consultărilor 

publice. De asemenea proiectul de Hotărâre a fost plasat pentru consultare 

publică și pe portalul www.particip.gov.md. 

Proiectul în cauză este avizat pozitiv de către Ministerul Finanţelor, Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi 

Casa Naţională de Asigurări Sociale. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

La definitivarea proiectului obiecţiile și propunerile Centrului Național 

Anticorupție au fost luate în consideraţie. 

9. Constatările expertizei juridice 

Obiecţiile Ministerului Justiţiei au fost luate în consideraţie. 

 

 

 

 

 

Ministru                                                     Viorica DUMBRĂVEANU 

http://www.particip.gov.md/
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