
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea 

de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare 

a stagiului de cotizare pentru stabilirea  pensiilor, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 

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

 

În temeiul Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (republicată 

în  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 247), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea 

de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 85-91, art. 235), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1) la punctul 4, după noțiunea „stagiu de cotizare în raport cu vârsta” se 

introduce o noțiune cu următorul cuprins: 

„supliment de solidaritate – diferența dintre cuantumul pensiei calculate și 

cuantumul pensiei minime acordat pentru categoria respectivă de pensie;”; 

2) la punctul 10, după textul „stagiului de cotizare realizat,” se introduce 

textul „dar nu mai mică de 50% din pensia minimă,”; 

3) la punctul 131, cuvântul ,,tabel” se substituie cu textul ,,tabelul nr. 1”, iar 

,,Tabel”  devine ,,Tabelul nr. 1”; 

4) capitolul III se completează cu secțiunea a 3-a cu următorul cuprins: 

 

,,Secțiunea a 3-a 

Calcularea pensiei de dizabilitate pentru pensionarii care 

 activează în        câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie 
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181. Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după 

realizarea/reexaminarea dreptului la pensie de dizabilitate pot solicita 

reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia 

calculată după reexaminare este mai mare decât pensia aflată în plată. Această 

prevedere se va aplica după finalizarea procesului de reexaminare a pensiilor de 

dizabilitate stabilite până la 1 ianuarie 2022, conform eșalonării prevăzute la 

punctul 182. 

Reexaminarea dreptului la pensie de dizabilitate se efectuează conform 

formulelor prevăzute la punctul 15, ținându-se cont de stagiul de cotizare necesar la 

data  stabilirii pensiei. 

182. Reexaminarea pensiilor de dizabilitate, stabilite până la 1 ianuarie 2022, 

se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea/reexaminarea 

dreptului la pensie de dizabilitate, conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 2: 

 

Tabelul nr. 2 

 

 Perioada de stabilire a pensiilor 

Pensiile stabilite/ 

reexaminate până 

la 1 ianuarie 1999 

Pensiile stabilite după 1 ianuarie 

1999 și până la 1 ianuarie 2022 

Anul în care va fi 

efectuată reexaminarea 

pensiei 

2022 

(1 ianuarie) 

2023 

(1 ianuarie) 

2024 

(1 ianuarie) 

Stagiul de cotizare 

după     

realizarea dreptului la 

pensie de dizabilitate 

de la 2 ani de la 7 ani de la 2 ani până la 

7 ani 

 

183. Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în 

care  au fost depuse cererea și actele necesare la organul de asigurări sociale.ˮ; 

5) la punctul 32: 

a) în textul ,,nnc – numărul lunilor de aflare în situațiile indicate în 

art. 5 alin. (2)      lit. a), d) și e)”, textul ,, , d)ˮ se exclude; 

b) în textul „nm – numărul lunilor de aflare în perioadele necontributive 

specificate  la art. 5 alin. (2) lit. a1), b) și f)”, după textul „b)” se introduce textul 

„ , d)”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2022, cu excepția 

punctului 1 subpunctele 1) și 2), care intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea  

Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de 

confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului   

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind 

modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de 

cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017 

a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul Hotărîrii Guvernului este elaborat în scopul punerii în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 127/2021 pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind 

sistemul public de pensii. Or, potrivit Art. II din legea menționată supra, Guvernul, 

în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta. 

Prin acest proiect se introduc modificări la Regulamentul privind modalitatea de 

calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru 

stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017.  

Obiectivul acestui proiect constă în aducerea în concordanță a Regulamentului 

privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului 

de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

165/2017 cu modificările operate în Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de 

pensii. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind 

modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de 

cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017 

reglementează noțiunea de ,,supliment de solidaritate”, care este definit ca diferența 

dintre cuantumul pensiei calculate și cuantumul pensiei minime pentru categoria 

respectivă de pensie. 

Totodată, proiectul prevede modificări ale punctului 10, punctului 32 și completări 

a Capitolului III cu Secțiunea a 3-a ,,Calcularea pensiei de dizabilitate pentru 

pensionarii care activează în cîmpul muncii după realizarea dreptului la pensie” cu 

punctele 181, 182, 183 a Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor 

și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, în 

vederea aducerii în concordanță a acestuia cu dispozițiile Legii nr. 127/2021 pentru 

modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii. 

 

 



4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea 

Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de 

confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 165/2017 se va efectua în limitele mijloacelor financiare ale 

bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzute la adoptarea Legii nr. 127/2021 

pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul hotărîrii de Guvern elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Anunțul privind inițierea elaborării Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea 

Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de 

confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 165/2017, precum și proiectul hotărîrii au fost plasate pentru 

consultare publică, pe pagina web a Ministerului, la rubrica Transparență și pe 

portalul particip.gov.md. 

7. Constatările expertizei anticorupție. 

În normele formulate prin proiectul supus expertizei anticorupție n-au fost 

identificați careva factori și riscuri de corupție. 

8. Constatările expertizei juridice. 

Raţionamentele expuse de iniţiator în notă reflectă motivul emiterii actului normativ 

şi cerinţele care au impus intervenţia normativă. Din punct de vedere conceptual 

observaţii nu au fost formulate. 

 

 

 

Ministru                                                             Marcel SPATARI 
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