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Către Dl Vladimir Hotineanu 
Ministru 
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 
str. Vasile Alecsandri, 2, mun. Chişinău 
MD – 2009, Republica Moldova 
 
 
 
Nr. 42 din 13 august 2010 
 
 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare Asociaţie), Vă 
mulţumim pentru oportunitatea oferită de a ne aduce contribuţia la revizuirea proiectului Legii fondurilor 
asigur ării obligatorii de asisten ţă medical ă pentru anul 2011 . 
 
În urma examinării acestui proiect, AmCham vine cu anumite sugestii şi recomandări atît la proiectul dat, cât 
şi la (i) Legea nr. 1585 din 7.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, precum şi (ii) 
Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală nr. 1593 din 26.12.2002. 
 
Vă prezentăm Avizul nostru în Anexa la această adresă. 
 
De asemenea, dorim să vă comunicăm, stimate domnule Ministru, disponibilitatea noastră de a colabora în 
continuare cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii pentru îmbunătăţirea legislaţiei în vigoare.  
 
Vă mulţumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 
 
Cu deosebit respect, 
 
Mila Malairău 
 

 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
Bd. Ştefan cel Mare, 202 
MD – 2004, mun. Chisinău 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 211 781 
Fax: +373 22 211 782 
E-mail: milamalairau@amcham.md 
www.amcham.md 
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Anexa 
 

AVIZ CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE LEGE  
 

Ca urmare a examinării Proiectului de Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 , Vă prezentăm, în continuare, unele 
sugestii privind modificarea şi amendarea unor acte normative legate de primele de asigurări medicale: 
 

 
Nr. 

 
Comentarii şi recomand ări  

 
 
 

 
Recomand ări vizavi de proiectul Legii fondului asigur ării obligatorii de asisten ţă medical ă pe anul 2011 
 

 
1 

 
Propunem ca la Articolul 4, aliniatul (1) să fie adaugată în final o propoziţie cu următorul text: “Baza anuală de calcul a primei de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală datorată de angajat nu va depăşi suma de 3 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12. Salariul mediu lunar pe 
economie prognozat pentru anul 2011 se aprobă de Guvern.” 
 
Argumentare: 
 
Lipsa existenţei în legislaţie a unui plafon maxim care ar limita mărimea procentuală a Primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (PAOAM) 
datorate de angajaţi din salarii şi alte recompense conduce în prezent la situaţii când angajaţii sunt obligaţi să achite PAOAM de câteva ori mai mare în 
comparaţie cu persoanele care procură poliţele de asigurare medicală  prin achitarea unei sume fixe în valoare absolută. Astfel, această conducând la o 
inechitate în aplicarea PAOAM având în vedere că ambele categorii de contribuabili (adică angajaţii  şi persoanele ce procură poliţele de asigurare 
medicală) pot beneficia de acelaşi volum şi valoare de servii de asistentă medicală din partea statului pe când contribuţia acestora cu PAOAM poate fi 
semnificativ diferită. 
 
De asemenea,  situaţii similare de inechitate la aplicarea PAOAM pot apărea şi între angajaţi la care baza impozabilă (adică salariul şi alte recompense) 
este diferită şi respectiv mărimea PAOAM achitată (pentru acelaşi volum şi valoare de servicii de asistentă medicală asigurată din partea statului) poate 
diferenţia semnificativ din cauza lipsei unui plafon maxim care ar limita PAOAM-ul datorat de angajaţi. 
 
Ca exemplu, un angajat care va primi salariu lunar în mărime de 9000 lei (suma este luata aliatoriu fiind puţin mai mare ca 3 salarii medii pe economie 
pentru 2010 de 2950 lei) i se va reţine din acest salariu PAOAM în sumă anuală de 3780 lei (9000*3,5%*12 luni), pe când acel beneficiar care va procura 
poliţa de asigurare medicală  în baza sumei fixe în valoare absolută (prevăzută la art. 4 alin. (2) din proiectul respectiv de lege) va achita anual PAOAM în 
mărime de 2772 lei adică, de aproximativ 1,4 ori mai puţin în comparaţie cu angajatul în cauză, însă ambii vor beneficia de acelaşi volum şi valoare de 
servicii de asistenţă medicală din partea statului. În mod corespunzător, pe măsură ce salariile vor fi mai mari şi diferenţa dată va fi mai mare. 
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Mai mult, în cazul în care persoanele care procură poliţele de asigurare medicală vor aplica pentru facilităţile prevăzute la art. 4 alin. (3) sau alin. (4) din 
proiectul respectiv de lege şi respectiv, vor beneficia de o reducere de 75% sau  50% din suma fixă a PAOAM. Astfel, inechitatea în comparaţie cu 
angajaţii ce achită PAOAM procentual din salariu şi alte recompense va fi şi mai mare, deoarece aceştia din urmă nu pot beneficia de facilităţi similare la 
achitarea PAOAM. 
 
Mai mult decât atât, în conformitate cu modificările recente (în vigoare din 06.08.2010) aduse în Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 
medicală Nr.1585-XIII din 27.02.98, au fost introduse unele principii noi de organizare a asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Astfel, conform art. 5, 
lit. b) regăsim principiul egalităţii, potrivit căruia tuturor participanţilor la sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (plătitori de prime de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prestatori de servicii medicale şi beneficiari de asistenţă medicală) li se asigură un tratament nediscriminatoriu 
în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. Prin urmare, prin limitarea bazei de calcul al PAOAM, se va respecta acest principiu. 
 
Reieşind din cele expuse mai sus propunem să fie introdus un plafon maxim a bazei impozabile de la care să se calculează PAOAM-ul datorat de angajaţi. 
Ca exemplu, acest plafon anual poate fi limitat la 3 salarii medii lunare prognozate pe economie şi aprobate de Guvern pentru anul 2011 înmulţit la 12, 
care respectiv ar asigura un PAOAM datorat de angajaţi echitabil cu acel achitat în sumă fixă de persoanele care procură poliţele de asigurări medicale. 

 
2 

 
Pentru a asigura tratament echitabil a tuturor persoanelor fizice plătitori de PAOAM, care achită în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii 
PAOAM în sumă fixă şi care beneficiază de o reducere în proporţie de 50%, propunem ca la Articolul 4, aliniatul (4), să fie menţionaţi şi notarii priva ţi /  
avoca ţi.  
 
Astfel, propunem ca Articolul 4, aliniatul (4) să fie formulat în felul următor: 
 
(4) Persoanele fizice prevăzute la lit. b), c), d), e) pct.1, la pct.2 şi la pct.3 din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 care achită în 
termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă beneficiază de o 
reducere în proporţie de 50%. 

  
Sugestii cu privire la introducerea unor norme adi ţionale în Legea cu privire la m ărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare 
obligatorie de asisten ţă medical ă nr. 1593-XV din 26.12.2002 (în continuare ” Lege n r.1593”) 

 
1 

 
Considerăm necesară introducerea unei concretizări în ce priveşte noţiunea de „alte recompense” prevăzute în art. 3 al Legii nr.1593. 
 
Necesitatea introducerii unor concretizări, în acest sens,  apare din faptul că prin definiţia existentă nu este clar daca facilităţile acordate de angajator sub 
formă nemonetară constituie sau nu obiect al calculării primei de asigurări medicale.  
 
Această neconcordanţă derivă din faptul că noţiunea existentă defineşte drept „alte recompense” venituri plătite persoanelor fizice, ceea ce nu poate fi 
caracteristică facilităţilor acordate de patron sub formă nemonetară. Însă, pe marginea acestor interpretări există diferite opinii exprimate de către 
reprezentanţii autorităţilor competente. 
 
Astfel în sensul eliminării unor interpretări diferite şi apariţia unor neînţelegeri, propunem menţionarea expresă în Anexa nr. 3 din Legea nr. 1593 că  
"facilitatile acordate de patron, prevazute de art. 19 al Codului fiscal, cu exceptia altor tipuri de venituri si drepturi care sunt mentionate in prezenta Anexa;" 
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nu sunt obiect al impunerii cu prime de asigurare medicală. 
 
2 

 
Considerăm necesară introducerea unei concretizări la art. 10 al Legii nr.1593 ce ţine de subiecţii pentru a căror venituri urmează a fi calculate prime de 
asigurări medicale. 
 
Ne referim la faptul că există cetăţenii străini şi apatrizii cu reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract 
individual de munca încheiat în străinătate, pentru care nu se aplică prevederile Legii nr.1593. De aceea, în vederea eliminării unor interpretări eronate 
propunem sa fie clar menţionat că prevederile sunt valabile pentru cetăţenii străini şi apatrizii cu reşedinţa în Republica Moldova care activează „în baza 
unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator din Moldova”. 
 

 
3 
 

 
Considerăm necesară introducerea unei concretizări în punctul 4 al Anexei nr. 1 din Legea nr.1593, şi anume „Categoriile de plătitori ai primelor de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense”. 
 
Propunem ca redacţia punctului 4 să fie formulată în felul următor: 
“ 4. Persoanele fizice care primesc alte recompense, cu exepţia perosanelor indicate în Anexa 2” 
 
Varianta curentă a punctului 4 provoacă interpretări diferite de către organelor fiscale a tratamentului aplicabil în cazul deţinătorilor de patentă. 
 

 
4 

 
Considerăm oportună completarea Anexei 2 a Legii nr.1593, şi anume de a include o nouă categorie de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală în sumă fixă care se asigură în mod individual şi anume ne referim la persoanele fizice, cu domiciliu în Republica Moldova angajaţi prin 
contract de muncă în străinătate, prezenţi în Moldova în baza unei scrisori de detaşare. 
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În ordinea menţinerii unei consecutivităţi de impozitare a aceluiaşi tip de venit cu contribuţii de asigurare sociale obligatorii de stat şi prime de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală propunem excluderea din pct.3 a Anexei nr. 3 al Legii nr.1593 a următoarelor cuvinte: „în limitele stabilite de legislaţie”.  
 
Argumentarea în acest sens fiind faptul că (i) limitele stabilite prin Hotărârea nr. 836 din 24 iunie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, sunt unele vechi ce nu corespund realităţii şi cheltuielilor efectiv 
suportate de către angajatori şi (ii) păstrarea unei consecutivităţi în ce priveşte impozitarea aceluiaşi tip de venit cu contribuţii de asigurări sociale şi prime 
de asigurare medicală. 
 

 
6 

 
Aplicarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul prânzurilor acordate de patron pentru angajaţii săi. 
 
La Anexa nr. 3 „Tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” a Legii nr. 1593, se 
propune să fie introdus un nou punct cu următorul cuprins: „Prânzul acordat sau compensat angajaţilor conform politicilor aprobate de angajator.” 
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Argumentare: 
 
Deseori angajatorii îşi asumă responsabilitatea de a asigura prânzul angajaţilor. Forma de asigurare a prânzului poate să difere de la caz la caz (poate fi 
încheiat contract cu compania de catering care va asigura angajaţii cu hrană sau angajatorii să compenseze cheltuielile suportate de angajaţi în afara 
biroului). Condiţiile de asigurare a prânzului se stabilesc în regulamentul intern al unităţii, iar angajatorii acordă această posibilitate în baza numărului de 
zile lucrate de către salariat în fiecare lună. Cheltuielile suportate de către angajatori aferente prînzurilor acordate sînt taxabile din perspectiva impozitului 
pe venit. Problematică însă rămîne întrebarea legată de primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 
 
Redacţia actuală a Legii nr. 1593 nu conţine prevederi clare vizavi de tratamentul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul acordării 
sau compensării de către angajatori a prânzului pentru angajaţii săi.  
 
Deşi, reieşind din unele comentarii aduse de reprezentanţi ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină asigurarea prânzului pentru angajaţi nu trebuie 
să fie impozabilă cu primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, deoarece nu reprezintă obiect al impunerii (sub formă de salariu sau 
recompense acordate pentru lucrări sau servicii), în practică apar totuşi neclarităţi şi interpretări la acest subiect.  
 
Astfel, ca motiv ce conduce la apariţia acestor neclarităţi şi interpretări (inclusiv uneori din partea inspectorilor în cadrul controalelor fiscale efectuate la 
companii) este faptul că acordarea de prînzuri nu este stipulată expres în lista surselor de venit neimpozabile cu primele de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală. 

 
7 

 
Aplicarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul contribuţiilor în fondul nestatal de pensii.  
 
Se propune ca la Anexa nr.3 “Tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” a Legii nr. 
1593 să fie adăugat un punct suplimentar cu următorul conţinut: “Sumele băneşti vărsate de către patron în numele persoanei fizice şi de către persoana 
fizică sub formă de contribuţii la un fond nestatal de pensii” 
  
Argumentare: 
 
Reducerea numărului contribuabililor şi creşterea poverii statului în ceea ce priveşte asigurarea unor pensii decente, pe fundalul creşterii numărului de 
pensionari este o problemă majoră a Republicii Moldova, dar şi a multor state din Europa Centrală şi de Est (Rusia, Ucraina, Polonia, Bulgaria,  România, 
etc.). Însă toate aceste state au reacţionat la provocările demografice, prin introducerea unor alternative la sistem de pensii de stat, funcţionabile şi anume: 
pensiile private facultative. 
 
Sistemul de pensii private facultative în Moldova este reglementat de Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii, nr.329 din 25 martie 1999. Această 
Lege a intrat în vigoare de mai bine de 11 ani, însă nu a funcţionat. Printre cauzele de nefuncţionalitate a fondurilor nestatale de pensii, s-a constatat că o 
pondere semnificativă la dezvoltarea sistemului de pensii private facultative îl are imperfecţiunea incomparabilă a infrastructurii fiscale, legată de activitatea 
fondurilor nestatale de pensii şi a contribuţiilor la aceste fonduri.  
 
Legislaţia din Moldova însă nu sprijină dezvoltarea economisirii prin pensii facultative, aşa cum este practica ţărilor din regiune. Deductibilitatea fiscală pe 
care legislaţia moldovenească o permite contribuţiilor la pensiile facultative este mult mai mica decît în celelalte ţări europene, inclusiv cele din Europa 
Centrală şi de Est. 
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La moment, Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nu prevede expres 
deducerea de la plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul contribuţiilor în fondul nestatal de pensii. 
 
Astfel, există risc ca în practică valoarea contribuţiilor la fond nestatal de pensii să fie inclusă în baza de calcul a primelor de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală. Totoodată, menţionăm că practica comună în ţările din Europa Centrală şi de Est este de a deduce contribuţiile în fonduri nestatale de 
pensii de la plata contribuţiilor sociale şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în anumite limite. Aceasta fiind o măsură necesară pentru 
dezvoltarea sectorului dat, întrucît stimulentele fiscale existente nu sunt deloc atractive pentru atragerea angajaţilor / angajatorilor să contribuie în fonduri 
nestatale de pensii. 
 
Prin urmare, luînd în consideraţie problema dezvoltării fondurilor nestatale de pensii în Moldova, precum şi practica ţărilor din regiune în care astfel de 
fonduri activează cu succes, este necesar să existe o deductibilitate totală a contribuţiilor la un fond nestatal de pensii, şi anume a primelor de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală, atît a persoanelor juridice, cît şi celor fizice. 
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Potrivit prevederilor art. 6, alin. 5  lit. e) din  Legea nr. 1585 din 7.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, acţiunea poliţei de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală se suspendă în cazul șomajului tehnic.  
 
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 80 al Codului Muncii al Republicii Moldova, în perioada șomajului tehnic, cu excepția cazurilor de suspendare 
a contractului individual de muncă conform art.77 lit.c),  salariaților li se achită o indemnizație în mărime de 75% din salariul lor de bază.  
 
Această indemnizație este impozabilă cu contribuții de asigurări sociale de stat și contribuții de asigurări obligatorii de asistență medicală.  
Acesta duce la situația când salariatul achitând asigurarea obligatorie de asistența medicală, nu poate beneficia de aceste servicii. 
  
Recomandam două alternative de soluționare a acestei probleme: 
 

1. Modificarea prevederilor punctului e) al articolului 6 al  legii sus-menționate, prin precizarea tipului de șomaj tehnic pe perioada căruia se încetează 
acțiunea poliței de asigurare obligatori de asistență medicală -- și, anume, a șomajului tehnic însoțit de suspendarea contractului individual de 
muncă. 

2. Introducerea modificărilor în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și în Legea Nr. 1593 din  26.12.2002 cu privire la mărimea, modul 
şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală prin includerea îndemnizației menționate mai sus în lista plăților 
neimpozabile. 

 
 
 


