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Referinţă: scrisoarea nr.2503-102 din 12.05.2015 

 

 

      În limitele competenţei, Casa Naţională de Asigurări Sociale vă prezintă informaţia 

referitor la implementarea Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-

2018, pe parcursul a 100 zile.  

      În conformitate cu prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, 

nr.73 din 12.04.2015, pct.3a) şi pct.10.2 al Anexei nr.3, declaraţiile privind calcularea şi 

utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS) şi declaraţiile 

persoanei asigurate (Forma REV-5), începînd cu 01.01.2015 se prezintă de către plătitorii la 

bugetul de asigurări sociale de stat care au persoane angajate prin contract individual de 

muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri 

de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii – lunar, în mod 

electronic pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Astfel, la situaţia de 

01.04.2015,  84,7% declaraţii REV-5 şi 21,1% declaraţii F-BASS le constituie declaraţiile 

expediate prin portalul www.raportare.md . 

      În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 61 din 06 martie 2015 „Cu privire 

la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat”, începînd cu 1 

aprilie 2015, a fost efectuată  indexarea pensiilor  cu 7,95% pentru 660,1 mii beneficiari. De 

asemenea, au fost indexate cu 5,1% pensiile pentru 866 beneficiari stabilite în temeiul Legii 

asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele 

organelor afacerilor interne nr.1544 – XII din 23.06.1993, inclusiv pentru 1,9 mii beneficiari 

a fost efectuată indexarea cu 5,1% a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu 

produse alimentare şi suplimente alimentare cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma 

catastrofei de la Cernobîl. Totodată, începînd cu 1 aprilie 2015 au fost recalculate alocaţiile 

sociale de stat pentru 52,2 mii beneficiari, reieşind din cuantumul pensiei minime indexate 

pentru fiecare categorie de beneficiari. 
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