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Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului  

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

 

În vederea executării art. XXXIV alin.(4) din Legea nr.140/2018 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative  (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr.309-320, art.478), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 937/2014 cu privire la aprobarea Statutului 

Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 345-351, art.1012) se modifică după cum urmează: 

 

1) în denumire şi în punctul 1 al hotărîrii,  cuvîntul „statut”, la orice caz 

gramatical, se substituie cu cuvintele „regulament privind organizarea și 

funcționarea”, la cazul gramatical corespunzător; 

2) în anexa nr.1: 

a) pe tot parcursul textului: 

 cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice caz 

gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;  

cuvîntul „vicepreședinţi” se substituie cu cuvintele „directori generali 

adjuncți”; 

 

b) denumirea va avea următorul cuprins: 

„REGULAMENTUL 

privind organizarea și funcționarea Casei Naţionale de Asigurări 

Sociale”; 
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c) punctul 1 va avea următorul cuprins: 

„1. Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Naţională) 

este o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului care 

administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale”; 

d) la punctele 3 şi 16, cuvîntul „statut” se substituie cu cuvîntul 

„regulament”; 

e) la punctul 12, cuvîntul „preşedinte”, la  orice formă gramaticală, se 

substituie cu cuvintele „director general al”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

f) la punctul 13: 

cuvîntul „preşedinte”, la orice formă gramaticală, se substituie cu 

cuvintele „director general al”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

la subpunctul 2), cuvintele „teritoriale desconcentrate, fără personalitate 

juridică” se substituie cu cuvintele „structurale, care nu are calitate de persoană 

juridică”, iar cuvîntul „statut” se substituie cu cuvîntul „regulament”; 

 

2. Hotărîrea Guvernului nr.256/2006 privind aprobarea structurii şi 

efectivului-limită ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2006, nr.51-54  art.336) se modifică după cum urmează: 

1) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

„3. Directorul general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale va avea doi 

directori generali adjuncți.”; 

2) în denumirea anexei nr.2, după cuvîntul „Sociale” se introduce textul 

„ , cu statut de direcţie generară/direcţie”. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 



NorA INFoRMlrrvA
la proiectul Hotdririi Guvernului cu privire la aprobarea modificdrilor

ce se operedzdin unele hotiriri ale Guvernului

l. Denumirea autorului qio dupl caz) a participantilor la elaborarea proiectului.

proiectul hot6ririi Guvernului cu privire la aprobarea modificdrilor ce se opeteazd in unele

hotdriri ale Guvernului a fost elatorat qi se prom oveazd de Casa Nationald de Asigurdri

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ $i finalititite urmirite

prezentul proiect de hotirire de Guvern este elaborat in vederea executdrii art. XXXIV

alin.(4) din Legea nr. l4Ol20I8 pentru modificarea qi completarea unor acte legislative

(Monitorul oficial ul R"prbli.ii Moldo 18, nr.309-320, art.478)

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

armonizarea legisla{iei na{ionale cu tegtstatta Untu

Proiectul nu contravine iei Uniunii Eu

4 . Principalele prevederi ale proiectului pi evidentierea eleme

Conform proiectului, se modificd Hotdrirea Guvernului nr.93712014 (Monitorul Oficial al

Republicii Moldo,ra,2014, Nr. 345-3 5I, art.1012) cu privire la aprobarea Statutului Casei

Nalionale de Asigur6ri Sociale qi HotSfrrea Guvernului nr.25612006 (Monitorul Oficial al

Republicii Mold&a, 2006, Nr.51-54 art.336) privind aprobarea structurii qi efectivului-

limitd ale Casei Nalionale de Asigurdri Sociale, dupd cum urmeazd:

se modificd noliunea Casei Nalionale de Asigur[ri Sociale;

se substituie urmdtoarele cuvinte :
cuvintul ,,Statutul" cu cuvintele ,,Regulamentul privind organ\zarea qi funcfionarea"

cuvintul,,Pre gedinte" cu cuvintele,,Director general"'

cuvintul,,Vicepreqedinte" cu cuvintele,,Director general adjunct".
pe tot parcursul textului se modificd cuvintele "Ministerul Muncii, Protecliei Sociale qi

Familiei, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele "Ministerul Sdndtdfii, Muncii qi

5. Fundamentarea economico-financiari
Implementarea modificdrilor propuse nu necesitd mij loace financiare suplimentare.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
proiectul Hotaririi Guvernului se lncadreazd in cadrul normativ in vigoare, iat aprobatea

acestuia nu va genera ca consecinl[ necesitatea mddrii altor acte normative.

7. Lvizarea gi consultarea publici a proiectului
proiectul hotdririi este plasat pentru consultare publicd pe pagina oficialS a Casei Nalionale

de Asigur6ri Sociale www.cnas.gov.md (compartimentul "Transparen[d decizional6", qi pe

www.particip.gov.md.

Preqedinte Valentina BULIGA
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