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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGEA  

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se aprobă la 

venituri în sumă de 23491016,1 mii de lei și la cheltuieli în sumă de 23491016,1 

mii de lei. 

 

Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se 

prezintă în anexa nr. 1. 

(2) Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2020 se prezintă în anexa nr. 2. 

 

Art. 3. – (1) Plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, 

inclusiv cei finanțați de la bugetul public național, sînt obligați să calculeze și să 

vireze, în mărimea cuvenită și în termenele stabilite în anexa nr. 1 la Legea 

nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, contribuțiile de asigurări 

sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor 

calculate și altor recompense. 

(2) Contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată 

de la încasarea acesteia în contul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat. 

(3) Sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite 

parțial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale 

persoanelor asigurate, proporțional cu sumele calculate pentru asigurarea socială 

a fiecărei persoane. 

 

Art. 4. – Din tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii 

prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificați la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la 

Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, cota de 6% la 

fondul de salarizare și la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale 

de stat prin transferuri de la bugetul de stat. 

 

Art. 5. – (1) Contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii 

(taxa fixă anuală) calculată pentru plătitorii specificați la pct. 1.7–1.9 din anexa nr. 

1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabilește 

în mărime de 10740 de lei. 

(2) Contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă 

anuală) calculată, în bază de contract individual încheiat cu Casa Națională de 
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Asigurări Sociale, pentru plătitori și în condițiile specificate la pct. 1.10 din anexa 

nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale se stabilește 

în mărime de 2736 lei. 

 

Art. 6. – (1) Categoriile de persoane care nu sînt menționate în anexa nr. 1 

la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale pot fi asigurate 

pe bază de contract individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, 

plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 10740 de lei pe an, iar în 

cazul persoanelor fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează 

terenul în mod individual – în sumă de 2736 lei pe an, dar nu mai puțin de 1/12 

din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include 

în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă și a ajutorului 

de deces. 

(2) Persoanele fizice pot fi asigurate cu începere din anul 1999, iar 

persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul 

în mod individual – cu începere din anul 2009, pe bază de contract individual 

încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, plătind pentru fiecare an 

contribuția de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută la alin. (1), ceea ce le 

acordă dreptul la prestațiile sociale corespunzătoare specificate la alin. (1). 

(3) În cazul rezilierii contractului menționat la alin. (1) și (2), contribuțiile 

de asigurări sociale de stat achitate nu se restituie. Perioada de asigurare, conform 

contractului menționat la alin. (1) și (2), se valorifică la stabilirea drepturilor de 

asigurare socială indicate în prezentul articol. 

 

Art. 7. – (1) Neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat 

obligatorii atrage după sine calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma 

datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei 

datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Națională 

de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea majorărilor de 

întîrziere pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în 

urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat. 

(2) Majorări de întîrziere (penalități) nu se vor calcula plătitorilor în cazul 

în care: 

a) au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al 

sumelor plătite în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de 

la data achitării și pînă la data transferului efectiv, în limitele sumei achitate; 

b) au depus la Serviciul Fiscal de Stat cerere pentru compensarea datoriilor 

față de bugetul asigurărilor sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau al 

accizelor – pentru perioada de la data înregistrării cererii și pînă la data transferului 

efectiv; 

c) sumele obligațiilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost 

stinse prin scădere și luate la evidență specială în baza deciziei Serviciului Fiscal 

de Stat; 

d) au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui 

buget (bugetul de stat, bugetul local și fondurile obligatorii de asistență medicală) 



5 

 

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\18072\redactat_18072-ro.docx 

la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data intrării 

documentelor la organul respectiv și pînă la data transferului efectiv. 

(3) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și 

de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele 

stabilite la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public 

de asigurări sociale a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate 

pentru anul 2020 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2020. 

(4) Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat 

obligatorii stabilite în sumă fixă se sancționează cu o amendă egală cu suma cu 

care a fost diminuat cuantumul. 

(5) Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat 

obligatorii, stabilite în cotă procentuală, prin neprezentarea sau prezentarea către 

Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date 

neveridice atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal. 

(6) Cuantumul contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se 

estimează prin metode și din alte surse indirecte, în conformitate cu prevederile 

Codului fiscal. 

(7) Pe lîngă amenda aplicată conform alin. (4) și (5), de la plătitori se va 

percepe suma cu care au fost diminuate contribuțiile de asigurări sociale de stat 

obligatorii ori suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate 

la suma cu care a fost diminuată baza de calcul și se vor calcula majorări de 

întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei 

respective. 

(8) Măsurile prevăzute la alin. (4)–(7) se aplică de către angajații 

Serviciului Fiscal de Stat. 

(9) Sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii încasate de 

angajații Serviciului Fiscal de Stat specificate la alin. (7) se distribuie pe conturile 

individuale ale persoanelor asigurate. Informația cu privire la descifrarea sumelor 

recalculate se prezintă de către plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor 

sociale de stat în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei 

asupra cazului de încălcare a legislației, în modul stabilit de Ministerul Finanțelor. 

 

Art. 8. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au 

calculate și neachitate majorări de întîrziere (penalități) pentru neplata în termen a 

contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și nu au datorii la plata 

contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a amenzilor pot beneficia, la solicitare, 

de eșalonarea stingerii datoriilor la majorările de întîrziere (penalități) pe parcursul 

anului bugetar în curs cu condiția că transferă integral și în termen suma 

obligațiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

(2) Stabilirea termenului de stingere a datoriilor la majorările de întîrziere 

se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Națională de Asigurări Sociale 

și plătitor. 

(3) Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acțiune și de reziliere 

a acordului de eșalonare a stingerii datoriilor la majorările de întîrziere (penalități) 
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față de bugetul asigurărilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat de 

Casa Națională de Asigurări Sociale. 

(4) În cazul în care plătitorul de contribuții nu îndeplinește condițiile 

acordului, Casa Națională de Asigurări Sociale are dreptul să rezilieze acordul pînă 

la expirarea termenului. 

 

Art. 9. – (1) Mijloacele financiare încasate la bugetul asigurărilor sociale 

de stat (inclusiv majorările de întîrziere, amenzile aferente contribuțiilor de 

asigurări sociale de stat obligatorii și sumele în urma aplicării amenzilor 

contravenționale) se acumulează pe contul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de 

Stat, se virează zilnic la contul Casei Naționale de Asigurări Sociale, deschis în 

cadrul contului unic trezorerial al Ministerului Finanțelor, și se utilizează în 

conformitate cu prezenta lege. 

(2) Nu se admite dezafectarea mijloacelor de la bugetul asigurărilor sociale 

de stat în alte scopuri decît cele prevăzute de legislație. 

 

Art. 10. – (1) Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor virează 

mijloacele financiare prevăzute de prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul 

asigurărilor sociale de stat pe conturile de plăți ale Casei Naționale de Asigurări 

Sociale, destinate prestațiilor sociale de la bugetul de stat. 

(2) Plata prestațiilor sociale de la bugetul de stat se efectuează după virarea 

sumelor respective de la bugetul de stat pe conturile de plăți ale Casei Naționale 

de Asigurări Sociale, destinate prestațiilor sociale de la bugetul de stat. 

 

Art. 11. – Tipurile de prestații sociale acordate unor categorii de populație, 

a căror finanțare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei 

Naționale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr. 3. 

 

Art. 12. – (1) Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se 

calculează și se plătesc conform prevederilor Legii nr. 289/2004 privind 

indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări 

sociale. 

 (2) Indemnizațiile viagere adresate sportivilor de performanță și 

antrenorilor sportivilor de performanță, ajutorul social și ajutorul pentru perioada 

rece a anului se plătesc de către Casa Națională de Asigurări Sociale prin 

intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către 

beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de beneficiar va încheia 

contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale. 

(3) Prestațiile sociale acordate persoanelor deținute în instituțiile 

penitenciare și îndreptățite să beneficieze de aceste prestații prin intermediul 

sistemului public de asigurări sociale se calculează de către Casa Națională de 

Asigurări Sociale și se plătesc prin intermediul instituțiilor penitenciare. Instituțiile 

penitenciare vor încheia, în acest sens, contract cu Casa Națională de Asigurări 

Sociale. 
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(4) Prestațiile sociale acordate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale 

de stat pentru angajații a căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii 

nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, se calculează și se plătesc de către 

angajator. Casa Națională de Asigurări Sociale transferă angajatorului sumele 

necesare pentru plata prestațiilor sociale, conform prevederilor actelor normative 

în vigoare. 

(5) Prestațiile sociale, cu excepția celor indicate la alin. (2), (3) și (4), 

acordate persoanelor îndreptățite să beneficieze de aceste prestații prin intermediul 

sistemului public de asigurări sociale, se calculează de către Casa Națională de 

Asigurări Sociale și se plătesc conform listelor electronice prin intermediul 

prestatorilor de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari. 

Prestatorul de servicii de plată desemnat de beneficiar va încheia, în acest sens, 

contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale. 

 

Art. 13. – (1) Prestațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea 

capacității de muncă a salariaților prin tratament balneosanatorial în instituții 

specializate se finanțează de către Casa Națională de Asigurări Sociale de la 

bugetul asigurărilor sociale de stat. 

(2) Organizarea prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de 

muncă a salariaților prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa 

Națională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor și a patronatelor, în 

conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern. 

(3) Organizarea recuperării sănătății prin tratament balneosanatorial a 

beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale, 

conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și a cetățenilor care au 

avut de suferit în urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii nr. 909/1992 

privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei 

de la Cernobîl, se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale. 

(4) Organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor se efectuează de 

către Casa Națională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor, în 

conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern. 

(5) Achiziționarea serviciilor prevăzute la alin. (2)–(4) se efectuează 

conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

 

Art. 14. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a prestațiilor sociale 

acordate de prestatorii de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către 

beneficiari se stabilesc la maximum 0,7% din suma distribuită în calitate de 

drepturi finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

 (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă de către 

prestatorii de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari și la 

prezentarea documentelor confirmative de către aceștia, Casa Națională de 

Asigurări Sociale achită sumele datorate pentru serviciile de distribuire a 

prestațiilor sociale conform tarifului stabilit în contract. 

(3) Tarifele la serviciile de distribuire a prestațiilor sociale prin mandate 

poștale se stabilesc conform actelor normative în vigoare. 

https://mail.cnas.gov.md/TEXT=LPLP20081127245
https://mail.cnas.gov.md/TEXT=LPLP20081127245
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(4) Prestațiile sociale se distribuie la domiciliul persoanelor în vîrstă, 

persoanelor cu dizabilități și persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu le 

pot primi de sine stătător la oficiile prestatorilor de servicii de plată desemnați, 

prin cerere, de către beneficiari. 

 

Art. 15. – (1) Taxa de comision la sumele eliberate în numerar de 

instituțiile financiare pentru plata prestațiilor sociale se stabilește la maximum 

0,25% din suma eliberată. 

(2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă și a 

documentelor confirmative, Casa Națională de Asigurări Sociale restituie 

prestatorilor de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari 

comisionul de la sumele achitate beneficiarilor în numerar în mărimea specificată 

la alin. (1). 

 

Art. 16. – (1) Comisioanele pentru serviciile de încasare de la populație, 

prin instrumente de plată altele decît cardurile de plată, a contribuțiilor de asigurări 

sociale de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat se achită de la bugetul de stat, 

pe bază de contract încheiat de Ministerul Finanțelor cu prestatorii de servicii de 

plată. 

(2) Comisioanele specificate la alin. (1) vor fi restituite bugetului de stat 

de la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza contractului încheiat între 

Ministerul Finanțelor și Casa Națională de Asigurări Sociale. 

 

Art. 17. – (1) După ce beneficiarilor de pensii care locuiesc în centrele de 

plasament pentru persoanele vîrstnice și persoanele cu dizabilități (adulte) ale 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale li se plătesc 25% din pensia 

lunară stabilită și se efectuează, după caz, rețineri conform documentelor 

executorii, suma rămasă din pensie se transferă de către Casa Națională de 

Asigurări Sociale centrelor de plasament pentru persoanele vîrstnice și persoanele 

cu dizabilități (adulte), în baza listelor prezentate de acestea lunar, pînă la data de 

10 a lunii curente, și se utilizează pentru întreținerea pensionarilor în modul stabilit 

de Guvern. 

(2) Centrele de plasament pentru persoanele vîrstnice și persoanele cu 

dizabilități (adulte) gestionate de Agenția Națională Asistență Socială în care 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită calitatea de fondator, 

prezintă trimestrial Casei Naționale de Asigurări Sociale dări de seamă privind 

utilizarea conform destinației a sumelor rămase din pensiile transferate pentru 

aceste persoane. 

 

Art. 18. – În conformitate cu Legea nr. 123/1998 cu privire la capitalizarea 

plăților periodice, comisia de lichidare asigură, în mod prioritar, stingerea 

datoriilor întreprinderii ce se lichidează față de beneficiarii de pensii de dizabilitate 

sau de urmaș, stabilite în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, 

prin virarea mijloacelor financiare către Casa Națională de Asigurări Sociale. În 

cazul în care întreprinderea nu dispune de mijloace financiare suficiente, aceste 
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drepturi sînt plătite de succesorul de drept al întreprinderii în cauză, iar în lipsa 

acestuia – din mijloacele bugetului de stat, în modul stabilit de Guvern. 

 

Art. 19. – Cuantumul ajutorului de deces, acordat în condițiile Legii 

nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte 

prestații de asigurări sociale, este de 1 100 de lei. 

 

 

 Anexa nr.1  

  

Sinteza bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2020 

  

Denumirea Codul Suma, mii lei 

I. Venituri, total 1 23491016,1 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 19 8560479,0 

II. Cheltuieli, total 2+3 23491016,1 

inclusiv cheltuieli de personal 21 158606,8 

III. Sold bugetar 1-(2+3) 0,0 

IV. Sursele de finanțare, total 4+5+9 0,0 

Active financiare 4 0,0 

Datorii 5 0,0 

Modificarea soldului de mijloace bănești 9 
0,0 

Sold de mijloace bănești la începutul 

perioadei 

91 

0,0 

Sold de mijloace bănești la sfîrșitul perioadei 93 0,0 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\18072\redactat_18072-ro.docx 

 

Anexa nr.2  

  

Subprogramele de cheltuieli ale bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

  

Denumirea Codul 

Suma, mii lei 

în total 

inclusiv din: 

bugetul 

asigurărilor 

sociale 

de stat 

bugetul 

de stat 

 Cheltuieli, total  23491016,1 16889237,8 6601778,3 

Protecția socială 90 23491016,1 16889237,8 6601778,3 

Administrarea 

sistemului public de 

asigurări sociale 

9002 217718,4 217718,4  

Protecția în caz de 

incapacitate 

temporară de muncă 

9003 608920,8 608920,8  

Protecția 

persoanelor în etate 
9004 14504979,5 11908224,5 2596755,0 

Protecția în legătură 

cu pierderea 

întreținătorului 

9005 289053,1 241869,5 47183,6 

Protecția familiei și 

copilului 
9006 2473412,0 1785010,0 688402,0 

Protecția șomerilor 9008 32048,7 32021,4 27,3 

Protecția socială a 

persoanelor cu 

dizabilități 

9010 2941308,9 2058473,2 882835,7 

Susținerea 

suplimentară a unor 

categorii de 

populație 

9011 1012373,2  1012373,2 

Protecția socială în 

cazuri excepționale 
9012 1006552,3  1006552,3 

Protecția socială a 

unor categorii de 

cetățeni 

9019 404649,2 37000,0 367649,2 
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Anexa nr. 3 

  

Tipuri de prestații sociale acordate unor categorii de populație, 

a căror finanțare se efectuează de la bugetul de stat prin 

intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale 

 

1. Alocație socială de stat pentru unele categorii de cetățeni. 

2. Alocație lunară de stat pentru unele categorii de populație. 

3. Alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere acordată persoanelor 

care îngrijesc, însoțesc și supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilități severe 

cu vîrstă de pînă la 18 ani, persoanelor cu dizabilități severe din copilărie, 

persoanelor cu dizabilități severe nevăzătoare și persoanelor cu dizabilități severe 

imobilizate la pat din rîndul persoanelor care au devenit persoane cu dizabilități în 

urma participării la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl. 

4. Alocație lunară de stat pentru unii beneficiari de pensii stabilite în 

sistemul public de pensii și unele categorii de populație conform Legii 

nr. 1591/2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii 

și a unor categorii de populație. 

5. Alocație de stat pentru merite deosebite față de stat. 

6. Indemnizație unică la nașterea copilului. 

7. Indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, 

pentru persoanele neasigurate. 

8. Bilete de tratament balneosanatorial, compensații și ajutoare materiale 

pentru cetățenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru 

colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică ori 

au devenit persoane cu dizabilități; 

a) bilete gratuite la instituțiile balneosanatoriale, iar în cazul în care nu există 

posibilitatea de acordare a biletelor – compensație bănească în mărimea costului 

mediu al biletului: 

- persoanelor cu dizabilități și participanților la lichidarea consecințelor 

avariei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986–1990; 

- colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala 

actinică sau au devenit persoane cu dizabilități; 

- copiilor participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. 

Cernobîl, născuți după anul 1986; 

b) compensație unică pentru prejudiciul adus sănătății persoanelor cu 

dizabilități din rîndul participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la 

C.A.E. Cernobîl, persoanelor care au suferit în urma experiențelor nucleare, 

avariilor cu radiație ionizată și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau 

militare; 

c) compensație unică pentru familiile care și-au pierdut întreținătorul în 

urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl; 

d) ajutor material unic anual pentru însănătoșire destinat cetățenilor care au 

avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, pentru colaboratorii 
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subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau au devenit 

persoane cu dizabilități: 

-  persoanelor cu dizabilități; 

-  participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl 

în anii 1986–1987; 

-  participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl 

în anii 1988–1990; 

e) ajutor material unic anual pentru copiii care și-au pierdut întreținătorul în 

urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl; 

f) compensație anuală pentru concediul suplimentar (de 14 zile) pentru 

cetățenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru 

colaboratorii subdiviziunilor cu risc deosebit care au contractat boala actinică sau 

au devenit persoane cu dizabilități; 

g) compensație bănească lunară în schimbul asigurării cu produse 

alimentare și suplimente alimentare care să contribuie la eliminarea radionuclizilor 

din organism. 

9. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensație bănească în locul 

biletelor, conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, pentru beneficiarii de 

drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale. 

10. Ajutor de deces pentru persoanele neasigurate. 

11. Indemnizație viageră pentru sportivii de performanță și antrenorilor 

sportivilor de performanță. 

12. Ajutor social. 

13. Plăți periodice capitalizate. 

14. Ajutor pentru perioada rece a anului. 

15. Suport financiar de stat pentru unii beneficiari de pensii și de alocații 

sociale. 

16. Bilete de odihnă și întremare a sănătății copiilor. 

17. Indemnizație lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a 

copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină. 

18. Alocație de integrare sau reintegrare profesională șomerilor cu statut 

special.  

19. Suport financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat. 

 

 

 

 



Notă informativă

la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat

pe anul 2020

Introducere

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este 
elaborat conform prevederilor Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind 

sistemul public de asigurări sociale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, altor acte legislative şi normative, ce 

ţin de domeniul protecţiei sociale de stat.

Principalii indicatori ai proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat 

sunt reflectaţi în anexa nr. 1 la proiectul legii „Sinteza bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2020”.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt incluse în programul 

90 „Protecţia socială” şi repartizate pe subprogramele reflectate în anexa nr. 2 la 

proiectul legii „Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2020”.

Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2020 a fost efectuată în baza actelor legislative şi normative în vigoare, 

măsurilor noi de politici propuse de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 

Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, analizei tendinţelor şi performanţelor 

înregistrate în anii precedenţi, prognozei indicatorilor macroeconomici, elaboraţi 

de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Evoluţia indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat în 

anii 2017-2019 şi asumările cu privire la estimările de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2020 (proiect) sunt reflectate în următorul tabel:

Evoluţia indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat în

anii 2017-2020

In d ic a to r ii

U n ita te  

a  de  

m ă s u ră

2017 2018
2019

aprobat
2019

precizat

Proiect

2020

V enituri 17818,7 19790,3 21427,4 21869,9 23491.0

D e v ie r i  + /-  fa ţă  d e  an u l 

p re c e d e n t

m il. lei 2 7 5 8 ,1 197 1 ,6 1 6 3 7 ,1 2 0 7 9 ,0 1621.1

% 118,3 111,1 1 0 8 ,3 110,5 107 .4

P o n d e re a  în  P IB % 10,0 10,4 1 0 ,3 10,5 10 ,4

C heltuieli 17614,5 19426,5 21427,4 21886.9 23491.0

D e v ie r i  + /-  fa ţă  d e  an u l 

p re c e d e n t

m il. lei 2 6 4 9 ,8 181 2 ,0 2 0 0 0 ,9 2 4 6 0 ,4 1604.1

% 117 ,7 110,3 1 1 1 ,0 112 ,7 107.3

P o n d e re a  în  P IB % 9,8 10,2 1 0 ,3 10,5 10 ,4

D eficit (-) /  Excedent (+) 204,2 363,8 0,0 -17.0 0,0

D e v ie r i  + /-  fa ţă  d e  an u l 

p re c e d e n t
m il. lei 108,3 159 ,6

D ig ita lly  s:
0 0

g n e d  b y  D u m b ră
-3 8 0 ,8

veanu  V io r ic a  a

# 0  

1 1 $
D ate : 2Uiy.11 .2b  I8:Ud:dy fc.fc.1 1  

R easo n : M o ld S ig n  S ig n a tu re  1
U§gMJ>
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La efectuarea prognozei indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat 

au fost utilizaţi următorii indicatori macroeconomici:

Prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2019-2022

Indicatorii
U nitatea  

de m ăsură
2019 2020 2021 2022

P ro d u s u l in te rn  b ru t  

n o m in a l m ild .le i 2 0 8 ,3 2 2 7 ,9 2 4 8 ,4 2 7 0 ,8

fa ţă  d e  an u l p re c e d e n t în  

p re ţu r i c o m p a ra b ile

% 104 ,2 103 ,8 103,8 103,8

In d ic e le  p re ţu r ilo r  de

c o n su m % 104 ,9 105 ,7 105 ,0 105 ,0

m e d iu  an u a l

S a la riu l n o m in a l m e d iu  

lu n a r

fa ţă  d e  an u l p re c e d e n t

lei 7 3 2 0 7953 8 6 1 9 9 3 2 8

% 113 ,6 108 ,7 108 ,4 108 ,2

F o n d u l d e  r e m u n e ra re  a 

m u n c ii

fa ţă  d e  an u l p re c e d e n t

m ild . lei

%

53 ,6

119 ,2

5 8 ,2

108,5

6 2 ,8

108 ,0

6 7 ,9

108 ,2

Proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 a fost estimat la venituri şi la 

cheltuieli în sumă de 23 491 016,1 mii de lei şi este balanţat, ţinând cont de 

mijloacele bugetului de stat în sumă de 1 875 966.4 mii lei, destinate acoperirii 

deficitului de mijloace proprii.

VENITURI

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 se 

estimează la nivel de 23 491 016,1 mii lei, cu o creştere în sumă de 2 063 634,9 

mii lei sau cu 9,6 % în raport cu veniturile aprobate pe anul 2019.

Faţă de veniturile totale precizate pe anul 2019, veniturile estimate pentru 

anul 2020 sunt în creştere cu 1 621 136,2 mii lei sau cu 7,4 la sută.

Ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB estimate 

pentru anul 2020 va constitui 10,4%.

În structura veniturilor totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în 

anul 2020, resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor 

constitui 63,6%, iar transferurile de la bugetul de stat -  36,4%.

Prognoza contribuţiilor de asigurări sociale de stat pe anul 2020 fost 

efectuată ţinându-se cont de:

- baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, 

datorate de către angajatori şi salariaţi;
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- tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat, prevăzute în anexa 

nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale;
- nivelul executării contribuţiilor şi altor venituri în anii precedenţi;

- prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2020-2022, 

elaborată de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii;

- aplicarea mecanismului de indexare a taxei fixe anuale cu creşterea 

medie anuală a salariului pe anul precedent. Taxa fixă în anul 2020 va constitui 
10 740 lei;

- aplicarea taxei fixe anuale de 10 740 lei pentru persoanele fizice, ce 

nu se regăsesc în categoriile plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale de stat 

obligatorii şi se asigură pe bază de contract individual şi a taxei fixe anuale de 

2736 lei pentru persoanele fizice - proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, 

ce prelucrează terenurile în mod individual.
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii" au fost prognozate în 

sumă de 14 779 337,1 mii lei, cu o creştere cu 2 009 298,0 mii lei (15,7%) faţă 

de suma contribuţiilor aprobate pentru anul 2019, sau cu 1 195 737,1 mii lei 

(8,8%) mai mult faţă de suma contribuţiilor precizate pentru anul 2019.

Alte venituri au fost prognozate în sumă de 151 200,0 mii lei, din care, 

veniturile din impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru 
tehnologia informaţiei -  144 400,0 mii lei şi alte venituri (dobînzi, amenzi şi alte 

venituri) -  6800,0 mii lei.

Transferurile primite în cadrul bugetului public naţional, prognozate 

pentru anul 2020 au fost incluse la compartimentul „Venituri" în volum de 8 560 

479,0 mii lei, cu o creştere de 401 999,1 mii lei sau 4,9% faţă de suma precizată 

pe anul 2019 şi includ:

- transferurile curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 

bugetul asigurărilor sociale de stat, care au fost estimate pornind de la necesarul 

de mijloace financiare pentru asigurarea plăţii unor tipuri de prestaţii sociale (de 
asistenţă socială) şi altor plăţi, a căror finanţare se efectuează, conform 

legislaţiei din bugetul de stat, în sumă de 6 684 512,6 mii lei;

- transferurile curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi 

bugetul asigurărilor sociale de stat, care reprezintă necesarul de mijloace 

financiare pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, 

în sumă de 1 875 966,4 mii lei.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 

2020, incluse în programul 90 „Protecţia socială”, au fost prognozate în 

sumă de 23 491 016.1 mii lei sau cu o creştere cu 2 063 634.9 mii lei sau cu 9.6 

la sută în raport cu cheltuielile aprobate pentru anul 2019.

Faţă de cheltuielile totale precizate pe anul 2019, cheltuielile estimate 

pentru anul 2020 sunt creştere cu 1 604 122.3 mii lei sau cu 7.3 la sută.
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Ponderea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB estimate 

pentru anul 2020 va constitui 10,4%.
Volumul cheltuielilor a fost determinat în baza prevederilor actelor 

legislative şi normative în vigoare, analizei dinamicii contingentului 

beneficiarilor de prestaţii sociale şi mărimii medii lunare a acestora, cu aplicarea 

indicatorilor macroeconomici, prognozaţi de către Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii, precum şi de următoarele măsuri noi de politică, propuse de 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale:

■ revizuirea, începând cu 01.07.2020, a perioadelor de reexaminare a 

pensiilor pentru limită de vârstă, eşalonat în raport cu stagiul de cotizare cumulat 

după realizarea dreptului la pensie. Revizuirea pensiilor va fi finalizată în anul 

2023, cu 4 ani mai devreme comparativ cu prevederile legislaţiei în vigoare. În 

aceste scopuri, în proiectul bugetului pe anul 2020 au fost estimate 94 406,5 mii 

lei, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

■ majorarea, începând cu 01.01.2020, cu 200 lei (de la 100 lei - la 300 

lei) a cuantumului alocaţiei lunare de stat pentru beneficiarii din rândul 

participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi 

independenţei Republicii Moldova, la acţiunile de luptă din Afganistan şi pe 

teritoriile altor state. Costul măsurii este estimat la 64 320,5 mii lei, finanţate din 

bugetul de stat;

■ extinderea, începând cu 01.01.2020, a dreptului la alocaţie lunară de 

stat în cuantum de 500 lei, victimelor reabilitate ale represiunilor politice, 

indiferent dacă persoanele sunt sau nu beneficiari de pensii sau alocaţii sociale de 

stat în sistemul naţional. Cheltuielile necesare au fost estimate în sumă de 12 000 

mii lei, finanţate din bugetul de stat;

■ majorarea, începând cu 01.01.2020, a cuantumului alocaţiilor 

sociale de stat persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu 40% din 

cuantumul pensiei minime de dizabilitate (de la 40% - la 80%), persoanelor 

vârstnice -  cu 30 % din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă (de la 

20% - la 50%). În aceste scopuri, în proiectul bugetului pe anul 2020 au fost 

estimate 79 644,4 mii lei, finanţate din bugetul de stat;

■ indexarea pensiilor de două ori pe an: la 1 aprilie şi la 1 octombrie:

- la 1 octombrie se vor indexa suplimentar pensiile care nu depăşesc 

minimul de existenţă pentru pensionari în primul semestru al anului 2020, 

mărimea dublă a minimului de existenţă în primul semestru al anului 2021, 

mărimea triplă a minimului de existenţă în primul semestru al anului 2022. 

Costul măsurii este estimat la 83 050,0 mii lei.

- indexarea suplimentară va atrage majorarea alocaţiei sociale de stat în 

sumă de 7504,0 mii lei;
■ indexarea mărimii integrale a pensiilor unor categorii de beneficiari 

(indexarea părţii de pensii achitată din bugetul de stat): pensii deputaţilor, pensii 

membrilor guvernului, pensii funcţionarilor publici, pensii aleşilor locali, pensii 

colaboratorilor vamali, pensii procurorilor, pensii unor categorii de angajaţi din 
domeniul culturii, conform condiţiilor propuse pentru celelalte pensii (indexarea
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părţii de pensii achitată din bugetul de stat). Cheltuielile necesare în acest scop 

vor constitui 5 450,8 mii lei, din bugetul de stat.

■ majorarea, începând cu 01.01.2020, a pensiei de urmaş copiilor 

până la vârsta de 23 de ani, de la 50% până la 75%. În aceste scopuri, în proiectul 

bugetului pe anul 2020 au fost estimate 36 846,2 mii lei, finanţate din bugetul 

asigurărilor sociale de stat;

■ modificarea modului de determinare a venitului mediu lunar 

asigurat începând cu 01.01.1999, pentru calcularea perioadei necontributive de 

îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, inclusă în calculul pensiei: utilizarea 

salariului mediu lunar pe ţară la data calculării pensiei în loc de salariul minim pe 

ţară; cheltuielile suplimentare vor constitui 1534,6 mii lei, finanţate din bugetul 

de stat;

■ acordarea, începând cu 01.01.2020, a indemnizaţiei lunare soţului 

supravieţuitor, în cazul decesului asiguratului, beneficiar al dreptului la pensie 

pentru limită de vârstă, într-un termen mai mic de 5 ani de la data obţinerii 

acestui drept; În aceste scopuri, în proiectul bugetului pe anul 2020 au fost 

estimate 31 839,4 mii lei, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat;

■ stabilirea pensiei de dizabilitate severă, beneficiarilor care au 

acumulat un stagiu minim contributiv de 2 ani, indiferent de vârstă; cheltuielile 

estimate vor constitui 2616,0 mii lei din bugetul asigurărilor sociale de stat;

■ acordarea suportului unic în cuantum de 700 lei beneficiarilor de 

pensii şi alocaţii sociale de stat, cuantumul cărora nu depăşeşte 2000 lei. În 

aceste scopuri, în proiectul bugetului pe anul 2020 au fost estimate 417 867,6 mii 

lei, finanţate din bugetul de stat;

■ majorarea, începînd cu 01.01.2020, a cuantumului alocaţiei sociale 

de stat persoanelor cu dizabilităţi severe pînă la vîrsta de 23 de ani de la 40% 

pînă la 100%. Cheltuielile constituie 18,3 mii lei;

■ Consolidarea Programului de ajutor social:

i. majorarea scorului indicatorilor de bunăstare (proxy) cu 2,82 puncte 

(actualmente 85,64 puncte). Această măsură va creşte numărul de 
familii beneficiare de ajutor social cu -  2300 (22,3 mil lei) şi ajutor 

pentru perioada rece a anului cu -  3000 familii (5,3 mil lei).

Costul măsurii -  27,6 mil lei.

ii. majorarea cuantumului APRA cu 150 lei. Cuantumul APRA conform 

legislaţiei în vigoare constituie 350 lei, cu majorare va constitui 500 lei. 
Costul măsurii -  149,9 mil lei.

iii. majorarea multiplicatorului venitului lunar minim garantat utilizat la 

calcularea ajutorului pentru perioada rece a anului de la 1,95 la 2,2. 

Costul măsurii -  53,0 mil lei.

Programul 90 „Protecţia socială” include 10 subprograme administrate de 

către Casa Naţională de Asigurări Sociale, care prevăd activităţi finanţate atît din 

resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cît şi din transferuri 
de la bugetul de stat.
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Cheltuielile destinate activităţilor finanţate din resursele generale ale 

bugetului asigurărilor sociale de stat au fost prognozate pentru anul 2020 în sumă 

de 16 889 237,8 mii lei, cu o pondere în cheltuielile totale de 71,9%, iar cele 

finanţate din contul transferurilor de la bugetul de stat -  6601778,3 mii lei, cu 

ponderea de 28,1%.

Faţă de cheltuielile precizate pe anul 2019, cheltuielile destinate 

activităţilor finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de 

stat, prognozate pentru anul 2020, sunt în creştere cu 963840,1 mii lei sau cu 6,1 

la sută.

Cheltuielile finanţate din contul transferurilor de la bugetul de stat sunt cu 

640282,2 mii lei sau cu 10,7% mai mari faţă de cheltuielile precizate pe anul 
2019.

Subprogramul 90.02. „Administrarea sistemului public de asigurări 
sociale"

Subprogramul include cheltuielile aferente întreţinerii CNAS şi cele 

pentru mentenanţa şi dezvoltarea sistemului informaţional "Protecţia Socială" şi 
a altor componente informaţionale.

Pentru subprogramul respectiv pentru anul 2020 se prognozează cheltuieli 

în volum de 217 718,4 mii lei, cu 890,6 mii lei mai puţin faţă de suma precizată 

pentru anul 2019.

În totalul cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat prognozate 

pentru anul 2020, mijloacele financiare destinate Administrării sistemului public 

de asigurări sociale constituie 0,9% şi sunt finanţate totalmente din resursele 

generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru activitatea „Managementul autorităţilor administrative 

centrale” (devizul de cheltuieli pentru întreţinerea CNAS) se prognozează 

cheltuieli în sumă de 200 169,9 mii lei.

Estimarea acestor cheltuieli s-a bazat pe analiza executării cheltuielilor 

planificate pe parcursul anului 2019, cadrul normativ regulatoriu şi prognoza 
indicatorilor macroeconomici.

Faţă de suma cheltuielilor precizate pentru anul 2019, cheltuielile estimate 

pentru anul 2020 sunt în creştere cu 8444,8 mii lei.

Cheltuielile de personal sunt estimate în sumă totală de 158606,8 mii lei 

sau cu 6637,7 mii lei mai mult comparativ cu cheltuielile precizate pentru anul 
2019.

Cheltuielile respective au fost estimate în baza legislaţiei în vigoare în 

domeniul salarizării, cu aplicarea cotei contribuţiei de asigurări sociale de stat şi 

primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, dar şi ţinând cont de 

măsurile propuse de către Ministerul Finanţelor în vederea implementării Legii 

270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Bunuri şi servicii sunt estimate în sumă totală de 29 135,9 mii lei, în 

creştere cu 1927,7 mii lei comparativ cu planul precizat pe anul 2019.
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Prestaţii sociale sunt estimate în sumă de 1895,1 mii lei, cu 414,4 mii lei 

mai mult faţă de cheltuielile prevăzute pentru anul 2019. Acestea includ 

indemnizaţiile unice funcţionarilor publici în caz de demisionare sau pensionare 

şi indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din 

mijloacele financiare ale angajatorului.

Alte cheltuieli au fost estimate în sumă de 4573,6 mii lei. Cheltuielile 

respective sunt destinate pentru plata cotizaţiilor de membru al CNAS în 

Asociaţia Internaţională a Fondurilor de Pensii şi Asigurări Sociale şi Asociaţiei 

Internaţionale de Asigurări Sociale, conform condiţiilor acestor organizaţii, 

precum şi pentru plata contractelor individuale de muncă cu persoanele fizice pe 

termen determinat. Creşterea cheltuielilor cu 1170,6 mii lei faţă de anul 2019, 

se explică prin creşterea mijloacelor financiare destinate articolului „Alte 

cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice”, estimate în conformitate cu 

prevederile legislative în domeniul salarizării.

Cheltuielile destinate Mijloacelor fixe sunt prognozate în sumă de 3290,5 

mii lei sau cu 1849,5 mii lei mai puţin comparativ cu planul stabilit pentru anul 
2019.

Cheltuielile atribuite la poziţia Stocuri de materiale circulante au fost 

estimate în sumă de 1817,5 mii lei sau cu 98,0 mii lei mai mult comparativ cu 
anul 2019 şi sunt destinate procurării carburanţilor şi lubrifianţilor, materialelor 

de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou.

Cheltuielile incluse la poziţia Mărfuri au fost estimate în sumă de 850,5 
mii lei.

Pentru activitatea „Mentenanţa şi dezvoltarea Sistemului Informaţional 

„Protecţia Socială” şi altor componente informaţionale” se propune sumă de 

17 548,5 mii lei, cu 9335,4 mii lei mai puţin faţă de cheltuielile precizate pe anul
2019.

Indicatorii şi acţiunile incluse în Devizul de cheltuieli pentru mentenanţa şi 

dezvoltarea SI „Protecţia Socială” şi altor componente informaţionale pe anul

2020, corespund propunerilor Serviciului Tehnologiei Informaţiei şi Securitatea 

Cibernetică (STISC) susţinute de către Agenţia de Guvernare Electronică (AGE). 

Parametrii stabiliţi de STISC şi AGE pentru Devizul prenotat, cu o diminuare de 

9387,5 mii lei, urmează să asigure realizarea măsurilor planificate pentru anul 

2020 de virtualizare a SI gestionate, în scopul migrării acestora în platforma 

tehnologică guvernamentală comună (MCloud), conform Hotărârii Guvernului 

nr. 414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul 

public şi de raţionalizare a administrării sistemelor informaţionale de stat, şi 

respectiv să contribuie la optimizarea cheltuielilor aferente serviciilor de suport 

pentru platforma tehnologică (hardware) a CNAS.

Mijloacele financiare, conform proiectului de buget pe anul 2020, în sumă 

de 17 548,5 mii lei urmează să acopere cheltuielile destinate pentru: menţinerea 

serviciilor informaţionale; menţinerea serviciilor de telecomunicaţii; reparaţiile 

curente ale utilajului şi inventarului; mijloacele fixe (procurarea maşinilor şi
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utilajelor şi activelor nemateriale); stocuri de materiale circulante (procurarea 

pieselor de schimb, plata serviciilor de reparaţie a utilajului, etc).

Subprogramul 90.03. „Protecţie în caz de incapacitate temporară de 

muncă"
Subprogramul include plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară 

de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă şi 

indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident 

de muncă sau de o boală profesională.

Pentru acest subprogram se prognozează cheltuieli în volum de 608 920,8 

mii lei, ce constituie 2,6% din total cheltuieli, şi sunt finanţate totalmente din 

mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Faţă de cheltuielile precizate 

pentru acest subprogram în anul 2019, cheltuielile prognozate pentru anul 2020 

sînt cu 67 188,4 mii lei sau cu 12,4 la sută mai mari.

Creşterea cheltuielilor este influenţată de majorarea mărimii medii a 

indemnizaţiilor, prognozate cu aplicarea indicatorilor macroeconomici 

prognozaţi de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Subprogramul 90.04. „Protecţie a persoanelor în etate"
Subprogramul include cheltuieli pentru plata pensiilor pentru limită de 

vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, pensiilor unor angajaţi din aviaţia 

civilă, pensiilor pentru deputaţi, pensiilor pentru membrii Guvernului, pensiilor 

pentru funcţionarii publici, pensiilor pentru aleşii locali, pensiilor pentru 

colaboratorii vamali, pensiilor persoanelor care se află la întreţinerea deplină a 

statului, pensiilor pentru procurori, pensiilor pentru judecători, pensiilor unor 

categorii de angajati din domeniul culturii, acoperirea cheltuielilor aferente 

perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare, acoperirii diferenţei 

până la pensia minimă, pensiilor anticipate pentru limită de vârstă, pensiilor 
pentru vechime în muncă pensionarilor din rândul militarilor şi a persoanelor din 

corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.

Pentru subprogramul respectiv, pentru anul 2020 se prognozează cheltuieli 
în volum de 14 504 979,5 mii lei, cu ponderea cea mai mare de 61,8% din 

cheltuielile totale şi care sunt cu 739 436,7 mii lei sau 5,4% mai mari faţă de 

suma precizată pentru anul 2019.

Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 

subprogramul dat în anul 2020 se prognozează cheltuieli în sumă de 11 908 

224,5 mii lei, iar din transferurile de la bugetul de stat -  2 596 755,0 mii lei.

Creşterea cheltuielilor comparativ cu anul 2019 este influenţată de 

dinamica numărului de beneficiari, a mărimilor medii a pensiilor, reexaminarea 

pensiilor pentru limită de vîrstă, stabilite până la 01.01.1999, persoanelor, care 

au activat şi au cumulat un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie 

pentru limită de vârstă, conform eşalonării prevăzute la articolul 33 alin. (4 ) din 

Legea 156/1998 privind sistemul public de pensii.
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Totodată, la determinarea cheltuielilor s-a ţinut cont de măsurile majore de 

politică nouă:

- indexarea suplimentară a pensiilor, cuantumul cărora care nu 

depăşeşte minimul de existenţă pentru pensionari în primul semestru al anului 

2020, la 1 octombrie 2020, cu indicele prognozat de 4,8%;

- revizuirea, începând cu 01.07.2020, a perioadelor de reexaminare a 

pensiilor pentru limită de vârstă, eşalonat în raport cu stagiul de cotizare cumulat 

după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă. Conform acestei 

măsuri, anticipat, începând cu 01.07.2020, vor fi reexaminate pensiile a circa 

9783 persoane, care conform prevederilor actuale, urmau să fie reexaminate în 
anii 2021-2023;

- indexarea integrală a unor categorii de pensii.
Ponderea majoră a cheltuielilor în totalul cheltuielilor pe subprogram o 

deţine activitatea „Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă” -  78,4 

la sută.
Pentru asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, finanţate din 

resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, se prognozează 

11 370 480,9 mii lei, cu 594 807,5 mii lei sau 5,5% mai mult faţă de suma 

precizată pentru anul 2019.

Subprogramul 90.05. „Protecţie în legătură cu pierderea
întreţinătorului"

Subprogramul presupune cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor de deces ca 

urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, susţinerea în caz 

de deces a persoanelor neasigurate, ajutorului de deces a pensionarilor din 

sistemul public de asigurări sociale, ajutorului de deces a persoanelor asigurate, 

ajutorului de deces a şomerilor, plata pensiilor de urmaş, pensiilor de urmaş 

pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din 

trupele organelor afacerilor interne, pentru susţinerea financiară în caz de deces 
a pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi 

din trupele organelor afacerilor interne, indemnizaţia lunară soţului 

supravieţuitor.

Pentru subprogramul respectiv, pentru anul 2020 se prognozează cheltuieli 

în volum de 289 053,1 mii lei - cu 64 135,3 mii lei sau 28,5% mai mari faţă de 

suma precizată pentru anul 2019, şi include atît activităţi finanţate din resursele 

generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît şi din transferuri de la 

bugetul de stat.

Din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat sunt 

prognozate 241 869,5 mii lei, cu 69 699,7 mii lei (40,5%) mai mult faţă de 

cheltuielile precizate pe anul 2019.

Factorii determinaţi al creşterii sunt:

- acordarea, începând cu 01.01.2020, a unei plăţi noi: indemnizaţia lunară 

soţului supravieţuitor, cheltuielile estimate fiind de 31 839,4 mii lei;
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- indexarea de suplimentară a pensiei de urmaş la 01 octombrie, pentru care 

au fost estimate cheltuieli suplimentare în sumă de 1027,5 mii lei;

- majorarea, începând cu 01.01.2020, a pensiei de urmaş copiilor până la 

vârsta de 23 de ani, de la 50% până la 75%, cheltuielile constituind 36 846,2 mii 

lei, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Din mijloacele bugetului de stat sunt prognozate 47 183,6 mii lei, cu 5564,4 

mii lei mai puţin, descreştere cauzată de micşorarea numărului de beneficiari.

Subprogramul 90.06. „Protecţie a familiei şi copilului"
Acest subprogram include cheltuieli pentru odihna de vară a copiilor şi 

adolescenţilor, pentru susţinerea financiară a familiei la naşterea copilului, pentru 

susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea 

vârstei de 2 ani, persoanelor neasigurate, pentru susţinerea financiară a familiei 

pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani, persoanelor asigurate, 

asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate, pentru susţinerea familiei 

pentru creşterea până la vârsta 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii 

născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate, asigurarea 

dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat.

Pentru acest subprogram se prognozează cheltuieli în volum de 2 473 412,0 

mii lei, cu 343 841,3 mii lei sau 16,1% mai mari faţă de suma precizată pentru 

anul 2019 şi constituie 10,5% din total cheltuieli pe program. Creşterea 

cheltuielilor este influenţată preponderent de actualizarea indicatorilor 

macroeconomici de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Subprogramul dat include activităţi finanţate din resursele generale ale 

bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 1 785 010,0 mii lei, iar din 

transferuri de la bugetul de stat - în sumă de 688 402,0 mii lei.

Creşterea cheltuielilor pe subprogramul dat este determinată de dinamica 
beneficiarilor şi mărimilor medii a prestaţiilor. Totodată creşterea cheltuielilor 

este influenţată de:

- majorarea cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului de la 

7911,0 lei pînă la 8299,00 lei;

- noile prevederi legale, conform cărora, începînd cu 01 ianuarie 2020, 

beneficiarii de indemnizaţii pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani a 

persoanelor asigurate, vor avea posibilitatea de a alege o nouă opţiune de 

beneficiere de indemnizaţie: I an -  indemnizaţia în cuantum de 60% din baza de 

calcul; II an -  30%.

Subprogramul 90.08. „Protecţie a şomerilor"
Subprogramul dat include cheltuieli pentru acordarea ajutorului de şomaj şi 

prestaţiilor de asigurări sociale şi cheltuieli pentru acordarea alocaţiei de 

integrare sau reintegrare profesională a şomerilor cu statut special din localităţile 

din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.

Pentru subprogramul respectiv sunt prognozate mijloace financiare în 
volum de 32 048,7 mii lei, ce constituie 0,1% din total pe program.
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Subprogramul dat include activităţi finanţate din resursele generale ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat în sumă de 32 021,4 mii lei şi din transferuri de la 

bugetul de stat în sumă de 27,3 mii lei.

Cheltuielile prognozate pentru anul 2020 sunt cu 1041,5 mii lei sau cu 

3,1% mai mici faţă de cheltuielile precizate pentru anul 2019, reieşind din nivelul 

executării cheltuielilor respective pe parcursul anului 2019 şi descreşterea 

numărului beneficiarilor de ajutor de şomaj.

Subprogramul 90.10. „Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi"
Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie de 

dizabilitate, asigurarea dreptului la indemnizaţie de dizabilitate ca urmare a unui 

accident de muncă sau boală profesională, susţinerea financiară în cazul îngrijirii 

persoanelor cu dizabilităţi, susţinerea financiară a persoanelor în caz de 

dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea 

plăţilor periodice, pentru susţinerea financiară a persoanelor care nu întrunesc 

condiţiile de a primi pensie de asigurări sociale de stat, pentru asigurarea cu 

pensii a cetăţenilor care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la 

Cernobîl şi familiilor acestora, pentru asigurarea cu pensii militarilor în termen şi 

familiilor acestora, pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate 
pensionarilor din rândul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din 

trupele organelor afacerilor interne.

Pentru subprogramul respectiv sunt prognozate mijloace financiare în 
volum de 2 941 308,9 mii lei, şi constituie 12,5% din total pe program. 

Subprogramul dat include activităţi finanţate din resursele generale ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat în sumă de 2 058 473,2 mii lei şi din transferuri de la 

bugetul de stat în sumă de 882 835,7 mii lei.

Faţă de cheltuielile precizate pe anul 2019, cheltuielile estimate sunt cu 

194 983,2 mii lei sau cu 7,1% mai mari, creşterea fiind condiţionată de 

includerea unor măsuri de politică noi:

- indexarea suplimentară la 01 octombrie a pensiilor de dizabilitate şi 

alocaţiilor sociale de stat, care nu depăşeşc minimul de existenţă pentru 

pensionari în primul semestru al anului 2020;

- stabilirea pensiei de dizabilitate severă, beneficiarilor care au cumulat un 

stagiu minim contributiv de 2 ani, indiferent de vîrstă;

- majorarea, începând cu 01 ianuarie 2020, a cuantumului alocaţiilor 

sociale de stat pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii 

- cu 40% din cuantumul pensiei minime de dizabilitate, sau de la 40% la 

80%, iar pentru persoanele vârstnice - cu 30% din cuantumul pensiei 

minime pentru limită de vârstă, sau de la 20% la 50%.

Subprogramul 90.11. „Susţinerea suplimentară a unor categorii de 

populaţie"
Subprogramul include cheltuielile legate de susţinerea financiară unor 

beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat, susţinerea financiară
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beneficiarilor de alocaţii sociale de stat, susţinerea financiară unor beneficiari de 

pensii, participanţi la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi 

familiilor acestora, susţinerea financiară unor beneficiari de pensii din rândul 
militarilor în termen şi familiilor acestora precum şi de susţinerea financiară a 

unor beneficiari de pensii din rândul militarilor şi a persoanelor din corpul de 

comandă şi din trupele organelor afacerilor interne.

La subprogramul dat pentru anul 2020 se prognozează mijloace financiare 
în volum de 1 012 373,2 mii lei, ce constituie 4,3% din total pe program şi 

include activităţi finanţate din contul transferurilor de la bugetul de stat.

Cheltuielile prognozate sunt cu 63 014,1 mii lei sau 5,9% mai mici faţă de 

suma precizată pentru anul 2019. Descreşterea cheltuielilor este cauzată de 

descreşterea numărului beneficiarilor de suport financiar de stat, urmare a 
majorării mărimilor pensiilor în rezultatul indexărilor, valorizărilor şi 

reexaminărilor.

Totodată la estimarea cheltuielilor s-a ţinut cont de măsura politică nouă: 

acordarea suportului unic în cuantum de 700 lei beneficiarilor de pensii şi 

alocaţii sociale de stat, cuantumul cărora nu depăşeşte 2000 lei, pentru 591 336 
beneficiari.

Subprogramul 90.12. „Protecţie socială în cazuri excepţionale"
Pentru acest subprogram, pentru anul 2020 au fost prognozate cheltuieli în 

volum de 1 006 552,3 mii lei, ce constituie 4,3% din cheltuielile totale ale 

programului şi este finanţat totalmente din bugetul de stat.

Cheltuielile destinate acestui subprogram sunt cu 181 635,8 mii lei sau 

22,0% mai mari faţă de cheltuielile precizate pe anul 2019.

Creşterea cheltuielilor pe acest subprogram este condiţionată de majorarea 

numărului de familii beneficiare de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a 

anului, în rezultatul unor măsuri noi, precum:

- majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat pentru 

ajutorul pentru perioada rece a anului de la 1,95 la 2,2;

- majorarea scorului indicatorilor de bunăstare (proxy) cu 2,82 puncte;

- majorarea cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului cu 150 lei 

sau de la 350 până la 500 lei.

Subprogramul 90.19. „Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni"
Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial 

veteranilor, tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate, alocaţii lunare de 

stat beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale unor categorii de populaţie din 

stînga

Nistrului, alocaţii lunare de stat pentru merite deosebite faţă de stat, susţinerea 

financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl şi 
familiilor lor, alocaţii lunare de stat unor categorii de populaţie din rîndul
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beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi familiilor lor, 

indemnizaţii viagere sportivilor de performanţă care s-au retras din activitatea de 

sportiv.

La subprogramul respectiv sunt prognozate mijloace financiare în volum de 
404 649,2 mii lei şi constituie 1,7% din total pe program.

Subprogramul dat include activităţi finanţate din resursele generale ale 
bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 37 000,0 mii lei şi din transferuri 

de la bugetul de stat în sumă de 367 649,2 mii lei.

Faţă de cheltuielile precizate pe anul 2019, cheltuielile estimate sunt cu 

77 847,8 mii lei sau cu 23,8% mai mari, creşterea fiind condiţionată de 

includerea unor măsuri de politică nouă:

- majorarea, începînd cu 01 ianuarie 2020, cu 200 de lei (de la 100 lei la 

300 lei) a cuantumului alocaţiei lunare de stat pentru beneficiarii din rîndul 

participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi 

independenţei RM, la acţiunile de luptă din Afganistan şi pe teritoriile altor state 
-  în sumă de 64 320,5 mii lei ;

- extinderea, începînd cu 01 ianuarie 2020, a dreptului la alocaţii lunare de 

stat în cuantum de 500 lei pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice, 

indiferent dacă persoanele sunt sau nu beneficiari de pensii sau alocaţii sociale de 

stat în sistemul naţional -  în sumă de 12 000,0 mii lei.

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU
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