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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului  

și abrogarea unei hotărâri de Guvern 

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

 

În temeiul art. XXI alin. (3) din Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor 

măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte 

normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 108-109, art. 186), 

cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 418/2000 cu privire la crearea Registrului de 

stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 54-56, art. 500), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului, cuvântul „contribuabilˮ, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „plătitor de contribuțiiˮ, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

2) în Regulament: 

a) la punctul 4: 

la noțiunea „asigurat ˮ , cuvintele „care s-a obligat să plăteascăˮ se substituie 

cu cuvintele „pentru care plătitorii contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale 

plătescˮ; 

noțiunile „declarație de asigurareˮ, „ținere manuscrisă a registruluiˮ, „ținere 

computerizată a registruluiˮ, „contract de furnizare a informațieiˮ și „certificat de 

asigurare socialăˮ se exclud; 

noțiunea „ținere a registruluiˮ va avea următorul cuprins:  

„ținere a registrului – totalitatea măsurilor îndreptate spre asigurarea 

mentenanței și funcționalității continue a Registruluiˮ; 

b) la punctul 7:  

textul „declaraţiile de asigurare ale persoanelor fizice privind executarea 

obligaţiunilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;ˮ se exclude;  
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în textul „declarațiile lunare ale persoanelor fizice și juridice privind 

evidența nominală a asiguraților”, cuvintele „lunare aleˮ se exclud;  

c) punctul 11 va avea următorul cuprins:  

„11. Registrul se ține în formă manuscrisă și/sau electronică. Dacă datele 

din Registrul în formă manuscrisă și electronică nu corespund, se consideră 

autentice datele din versiunea manuscrisă a Registrului.ˮ; 

d) din denumirea capitolului II cuvintele „manuscrisă aˮ se exclud;  

e) punctele 14 și 15 vor avea următorul cuprins:  

„14. Ținerea electronică a Registrului se realizează prin intermediul 

sistemului informațional automatizat de evidență individuală a plătitorilor de 

contribuții și a contribuțiilor de asigurări sociale. Asigurarea securității și 

protecției datelor din Registru de distrugerea întâmplătoare sau neautorizată, de 

modificare sau de orice altă acțiune ilegală se realizează prin măsurile 

organizatorico-tehnice ale sistemului informațional. Datele din Registru se copie 

pe suporturi electronice și se păstrează în modul stabilit de Casa Națională de 

Asigurări Sociale. Accesul la datele Registrului se acordă în conformitate cu 

legislația privind accesul la informație. 

15. Sistemul informațional automatizat destinat ținerii Registrului se 

certifică în modul prevăzut de actele normative.ˮ; 

f) punctul 20 va avea următorul cuprins:  

„20. Înregistrarea, modificarea și radierea datelor din Registru se efectuează 

în baza documentelor justificative pe suport de hârtie sau în format electronic, cu 

păstrarea istoricului acestora.ˮ; 

g) capitolul III se abrogă. 

  

2. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor 

adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1)  la punctul 37, cuvintele „venit din care au fost calculate și achitate 

contribuțiile individualeˮ se substituie cu textul „venit din care, la data stabilirii 

indemnizației, au fost calculate și plătite contribuțiiˮ; 

2)  la punctul 371, cuvintele „venitul din care au fost calculate și achitate 

contribuții individualeˮ se substituie cu textul „venitul din care, la data stabilirii 

indemnizației,  au fost calculate și plătite contribuțiiˮ;  

3) la punctul 442, cuvintele „la care s-au calculat contribuții individualeˮ se 

substituie cu textul „din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate și 

plătite contribuțiiˮ; 

4) la punctul 65, după cuvântul „calculateˮ se introduc cuvintele „și plătiteˮ. 

 

3. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de 

plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
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2005, nr. 24-25, art. 162), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1) la punctul 67, cuvintele „venit din care au fost calculate și achitate 

contribuții individualeˮ se substituie cu textul „venit din care, la data stabilirii 

indemnizației, au fost calculate și plătite contribuțiiˮ; 

2) la punctul 701, ultima propoziție, cuvintele „venitul din care au fost 

calculate contribuții individualeˮ se substituie cu textul „venit din care, la data 

stabilirii indemnizației, au fost calculate și plătite contribuțiiˮ; 

3) la punctul 125, cuvântul „achitateˮ se substituie cu cuvântul „plătiteˮ. 

 

4. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de 

plată a indemnizației paternale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1245/2016 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 405-414, art. 1354), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 14, după cuvintele „venit din careˮ se introduce textul „ , la 

data stabilirii indemnizației,ˮ, iar cuvântul „achitateˮ se substituie cu cuvântul 

„plătiteˮ; 

2) la punctul l71, ultima propoziție, după cuvintele „venitul din careˮ se 

introduce textul „ , la data stabilirii indemnizației,” iar cuvântul ,,achitateˮ se 

substituie cu cuvântul „plătiteˮ; 

3)  la punctul 37, cuvântul „achitateˮ se substituie cu cuvântul „plătiteˮ. 

  

5. Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi 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: 

a) noțiunile „asiguratˮ și „contribuții de asigurări sociale de statˮ vor avea 

următorul cuprins: 

„asigurat – persoană fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul sau reședința 

în Republica Moldova, pentru care plătitorii contribuțiilor la bugetul asigurărilor 

sociale de stat plătesc contribuții de asigurări sociale în vederea beneficierii de 

dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de 

legeˮ; 

„contribuție de asigurări sociale – sumă datorată în mod obligatoriu de 

plătitorul contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de statˮ; 

b) se completează cu următoarele noțiuni: 

„recalculare a pensiei – calculare a mărimii pensiei în baza documentelor 

din dosar și/sau a informației privind plata contribuțiilor de asigurări sociale de 

stat deținute de casa teritorială de asigurări sociale, iar în cazul pensiilor de 

dizabilitate – și a cotorului Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității 

și Capacității de Muncă de modificare a gradului de dizabilitate; 
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reexaminare a pensiei – calculare a mărimii pensiei în corespundere cu 

prevederile  Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii în vigoare la data 

depunerii cererii de reexaminare a pensiei conform art. 33 alin. (1) lit. a) și c), 

alin. (2), (41) și (42); 

circumstanțe noi referitoare la stagiul de cotizare și venitul asigurat – 

confirmarea prin acte doveditoare a stagiului de cotizare și a venitului asigurat 

pentru perioada de activitate care a avut loc până la realizarea dreptului la pensie 

și care nu a fost luată în considerare la stabilirea pensiei.”; 

2) secțiunea a 4-a din capitolul II se completează cu punctul 132 cu 

următorul cuprins: 

„132. 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; 

3) punctul 28 va avea următorul cuprins: 

„28. Venitul mediu lunar asigurat valorizat se calculează după formula: 

       

 
 

  

unde: 

Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat; 

coni – suma contribuţiilor de asigurări sociale plătite pentru perioada i de 

cotizare. Pentru perioada de până la 1 ianuarie 2021 se va lua în calcul suma 

contribuţiilor individuale plătite; 

Ci – cota de contribuţie de asigurări sociale stabilită în perioada i de cotizare. 

Pentru perioada de până la 1 ianuarie 2021 se va lua în calcul cota de contribuţie 

individuală stabilită; 

Kvi – coeficientul de valorizare a venitului asigurat; 

n – numărul lunilor pentru care s-au calculat şi s-au achitat contribuţiile.”; 

4) se completează cu capitolul X1 cu următorul cuprins:  
 

„Capitolul X1 

REEXAMINAREA/RECALCULAREA MĂRIMII PENSIEI 
 

551. În cazul apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, 

venitul asigurat, ce au avut loc până la acordarea drepturilor la pensie, la cererea 

persoanei se efectuează reexaminarea pensiei. 

Reexaminarea pensiei se efectuează în baza cererii și a documentelor cu 

privire la stagiul de cotizare și venitul asigurat pentru perioada de activitate  

realizată până la acordarea dreptului la pensie și care n-a fost luată în considerare 

la stabilirea pensiei.  
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552. Reexaminarea drepturilor la pensie prevăzută în pct. 551 se efectuează 

şi pentru pensionarii care şi-au realizat dreptul la pensie până la 1 ianuarie 1999, 

dar numai la prezentarea documentelor ce confirmă stagiul de cotizare. 

553. Reexaminarea pensiei se efectuează în corespundere cu prevederile 

Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii în vigoare la data depunerii 

cererii de reexaminare cu actele necesare.  

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

au fost depuse cererea şi actele necesare la organul de asigurări sociale. 

554.  În cazul confirmării prin documentele din dosar și/sau prin informația 

privind plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat deținute de casa teritorială 

de asigurări sociale pentru perioada de activitate realizată până la acordarea 

dreptului la pensie, mărimea pensiei se recalculează din data stabilirii inițiale, 

ținându-se cont de toate indexările (recalculările) efectuate până la data 

recalculării.  

555. În cazul încadrării în alt grad de dizabilitate, cuantumul pensiei de 

dizabilitate se recalculează în corespundere cu noul grad de dizabilitate, conform 

prevederilor legislației de pensionare în vigoare la data stabilirii pensiei de 

dizabilitate, în baza venitului mediu lunar asigurat și stagiului de cotizare incluse 

inițial în calculul pensiei de dizabilitate, ținându-se cont de toate indexările 

(recalculările) efectuate anterior încadrării în alt grad de dizabilitate.” 

  

6. Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoană 

asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin  

Hotărârea Guvernului nr. 1246/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 512, art. 1342), se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 14, textul „(darea de seamă privind impozitul pe venit, primele 

de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări 

sociale de stat obligatorii calculate)” se substituie cu textul „(Formularul IRM 

2019 Informaţie privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente 

raporturilor de muncă)”; 

2) la punctul 30, ultima propoziție se exclude. 

 

7. La punctul 75 din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018 

pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de 

muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 38-47, art. 66), cu 

modificările ulterioare, cuvântul „achitateˮ se substituie cu cuvântul „plătiteˮ. 

 

8. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 267/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind rambursarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale 

de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 319), cu modificările 

ulterioare. 
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9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.    

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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