
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5  

la 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 

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

 

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 HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă modificările ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la 

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 (se anexează). 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 aprilie 2021. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 
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Aprobate  

prin Hotărârea Guvernului nr. 
 

 

MODIFICĂRILE 

ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la 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 

 

 Anexele nr. 3 și nr. 5 la 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, vor avea următorul cuprins: 
 

 „Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind modalitatea de calculare 

a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului 

de cotizare pentru stabilirea pensiilor 
    

Coeficienţii de valorizare a venitului asigurat 

pentru anii 1999-2020 
  

Anul Salariul 

 mediu 

lunar 

Creşterea 

salariului 

mediu, 

% 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017     2018 2019  2020 

1999 304,6  1,0 1,3391 1,785 2,2702 2,9245 3,6215 4,3293 5,5716 6,7794 8,305 9,0204 9,756 10,4826 11,4173 12,3608 13,6967 15,138 16,6907 18,7035 21,1635 24,1500 26,6169 

2000 407,9 33,9  1,0 1,3329 1,6953 2,1839 2,7043 3,2329 4,1606 5,0625 6,2018 6,736 7,2854 7,8279 8,5259 9,2304 10,228 11,304 12,4638 13,9669 15,8039 18,0341 19,8762 

2001 543,7 33,3   1,0 1,2718 1,6384 2,0289 2,4254 3,1214 3,798 4,6527 5,0535 5,4657 5,8727 6,3964 6,925 7,6733 8,4806 9,3507 10,4784 11,8565 13,5297 14,9117 

2002 691,5 27,2    1,0 1,2882 1,5952 1,907 2,4542 2,9863 3,6583 3,9734 4,2975 4,6175 5,0292 5,4448 6,0333 6,668 7,3521 8,2388 9,3223 10,6379 11,7245 

2003 890,8 28,8     1,0 1,2383 1,4804 1,9051 2,3181 2,8398 3,0844 3,336 3,5844 3,904 4,2267 4,6834 5,1761 5,7072 6,3955 7,2366 8,2579 9,1014 

2004 1103,1 23,8      1,0 1,1954 1,5385 1,872 2,2933 2,4908 2,694 2,8946 3,1527 3,4132 3,782 4,18 4,6088 5,1646 5,8439 6,6686 7,3497 

2005 1318,7 19,5       1,0 1,2869 1,5659 1,9183 2,0836 2,2535 2,4213 2,6372 2,8552 3,1637 3,4965 3,8553 4,3202 4,8885 5,5783 6,1481 

2006 1697,1 28,7        1,0 1,2168 1,4906 1,619 1,751 1,8814 2,0492 2,2185 2,4583 2,7169 2,9957 3,3570 3,7985 4,3345 4,7773 
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2007 2065,0 21,7         1,0 1,225 1,3306 1,439 1,5462 1,6841 1,8233 2,0203 2,2329 2,462 2,7589 3,1217 3,5623 3,9262 

2008 2529,7 22,5          1,0 1,0861 1,1747 1,2622 1,3747 1,4884 1,6492 1,8227 2,010 2,2521 2,5483 2,9079 3,2049 

2009 2747,6 8,6           1,0 1,0816 1,1621 1,2657 1,3703 1,5184 1,6782 1,8503 2,0735 2,3462 2,6773 2,9508 

2010 2971,7 8,2            1,0 1,0745 1,1703 1,267 1,4039 1,5516 1,7108 1,9171 2,1693 2,4754 2,7282 

2011 3193,0 7,4             1,0 1,0892 1,1792 1,3066 1,4441 1,5922 1,7842 2,0189 2,3038 2,5391 

2012 3477,7 8,9              1,0 1,0826 1,1996 1,3258 1,4619 1,6382 1,8536 2,1152 2,3313 

2013 3765,1 8,3               1,0 1,108 1,2246 1,3503 1,5131 1,7121 1,9538 2,1533 

2014 4172,0 10,8                1,0 1,1052 1,2186 1,3656 1,5452 1,7632 1,9433 

2015 4610,9 10,5                 1,0 1,1026 1,2356 1,3981 1,5954 1,7583 

2016 5084,0 10,3                  1,0 1,1206 1,2680 1,4469 1,5947 

2017 5697,1 12,1                   1,0 1,1315 1,2912 1,4231 

2018 6446,4 13.2                    1,0 1,1411 1,2577 

2019  7356,1 14,1                     1,0 1,1021 

2020 8107,5 10,2                      1,0”; 
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„Anexa nr. 5  

la Regulamentul privind modalitatea de calculare  

a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului  

de cotizare pentru stabilirea pensiilor 

 
Coeficienții cumulativi de indexare 

a pensiilor pentru anii 1999-2021 
 

Anii Coeficientul cumulativ de indexare 

1999 15,1901 

2000 11,7756 

2001 8,7849 

2002 7,2374 

2003 6,2257 

2004 4,7211 

2005 4,3060 

2006 3,7215 

2007 3,0842 

2008 2,6363 

2009 2,1949 

2010 2,1068 

2011 1,9527 

2012 1,7832 

2013 1,6687 

2014 1,5697 

2015 1,4530 

2016 1,3187 

2017 1,2350 

2018 1,1591 

2019 1,1007 

2020 

 

de la 1 aprilie 1,0500 

de la 1 octombrie 1,0389 

2021 de la 1 aprilie 1,0”. 

 

 



Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 3 și nr. 5 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 

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

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru modificarea anexelor  nr. 3 și nr. 5 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 a fost 

elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost elaborat în vederea executării prevederilor art. 8 alin. 

(11) și art. 521 al Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.  

Scopul elaborării prezentului proiect de act normativ constă în actualizarea coeficienților 

cumulativi de indexare a pensiilor, precum și specificarea coeficienților de valorizare a 

venitului asigurat pentru anul 2020 care se vor aplica la calculul pensiilor începînd cu 1 

aprilie 2021. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11) al Legii nr. 156/1998 privind sistemul public 

de pensii, valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începînd 

cu 1 ianuarie 1999, reieșind din coeficientul de creștere a salariului mediu pe economie din 

perioadele contributive pînă la anul precedent anului de stabilire a pensiei. Coeficienții de 

valorizare pentru fiecare an se aprobă de Guvern în fiecare an la 1 aprilie.  

Totodată, art. 521 din Legea menționată supra, reglementează că venitul mediu lunar 

asigurat realizat începînd cu 1 ianuarie 1999 și inclus în calculul pensiilor pentru limită de 

vîrstă și al pensiei de dizabilitate, stabilite pînă la 1 aprilie 2017, se valorizează reieșind din 

creșterea salariului mediu pe economie în anul precedent anului stabilirii pensiei față de 

anul realizării venitului asigurat, cu determinarea diferenței în mărimea pensiei.  

Diferența în mărimea pensiei obținute se indexează cu coeficientul cumulativ de indexare 

a pensiilor de la anul stabilirii pensiei pînă la anul valorizării venitului asigurat, stabilit 

de Guvern, și se adaugă la cuantumul pensiei în plată la data valorizării 

La fiecare dintre următoarele indexări, coeficienții cumulativi de indexare se vor actualiza 

și se vor aproba prin hotărîre de Guvern. În acest sens, prezentul proiect de hotărîre de 

Guvern prevede stabilirea coeficienților de valorizare a venitului asigurat pentru anul 2020 

care se vor aplica la calculul pensiilor începînd cu 1 aprilie 2021 și actualizarea 

coeficienților cumulativi de indexare a pensiilor. 

Menționăm, că prin prisma testului instituit în contextul Hotărîrii Curții Constituționale 

nr. 7 din 4 martie 2021, în vederea stabilirii unui echilibru corect între principiul 

legitimității politice a Guvernului al cărui mandat a încetat și principiul necesității, 

considerăm necesar atribuirea proiectului prezentat la chestiunea nr. (3) treburile urgente, 

care trebuie soluționate în mod imperativ pentru a evita pericole foarte grave pentru stat 

şi cetățeni, pentru viaţa economică şi socială. Or, coeficienții aprobați prin acest proiect 

vor fi utilizați începînd 1 aprilie 2021 la stabilirea pensiilor (pensia pentru limită de 



vîrstă, pensia de dizabilitate). În acest context, comunicăm că art. 47 din Constituției 

consfințește un drept fundamental – dreptul la asistență şi protecție socială. Potrivit alin.(2) 

din acest articol cetățenii au drept la asigurare socială în caz de șomaj, boală, invaliditate, 

văduvie, bătrâneţe sau în alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor 

împrejurări independente de voința lor. Respectiv, dreptul la pensie este dreptul garantat 

de Constituție. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern se va efectua în baza mijloacelor 

financiare stabilite în Legea nr. 255/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat  pentru anul 

2021. Coeficienții de valorizare a venitului asigurat se aplică la calculul /determinarea 

venitul mediu lunar asigurat valorizat (Vav). Or, venitul mediu lunar asigurat valorizat (Vav) 

este unul din elementul de bază a formulelor de calcul al pensiilor. 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Adoptarea proiectului respectiv de Hotărîre nu implică operarea anumitor modificări și 

completări în actele normative în vigoare din domeniu. 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului precum și proiectul hotărîrii de 

Guvern, a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale, www.msmps.gov.md, directoriul „Transparența”, secțiunea „Proiecte supuse 
consultărilor publice” și www.particip.gov.md.  

Constatările expertizei anticorupție 

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

careva factori și riscuri de corupție. 

Constatările expertizei juridice 

Lipsa obiecțiilor de ordin juridic. 

 

 

 

Secretar de Stat                                                               Vasile CUȘCA 

 

 

 

 

 

 

 

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