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Capitolul I



DISPOZI II GENERALE
Articolul 1. No iuni
În sensul prezentei legi, urm toarele no iuni semnific :
asigur ri sociale – sistem de protec ie social  a persoanelor asigurate, constînd în

acordarea de indemniza ii, ajutoare, pensii, de presta ii pentru prevenirea îmboln virilor i
recuperarea capacit ii de munc i de alte presta ii, prev zute de legisla ie;

ajutor de deces – sum  de bani ce se acord  prin sistemul public de asigur ri sociale în
cazul încet rii din via  a asiguratului sau a pensionarului;

ajutor de omaj – form  de protec ie social  a persoanei asigurate apte pentru munc i
neîncadrate, ce const  dintr-o sum  de bani stabilit i acordat  lunar, în conformitate cu
legisla ia;

asigurat – persoan  fizic  apt  pentru munc , cu domiciliul în Republica Moldova, avînd
obliga ia de a pl ti contribu ii de asigur ri sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru
prevenirea, limitarea sau înl turarea riscurilor sociale prev zute de lege;

Casa Na ional  de Asigur ri Sociale (denumit  în continuare Casa Na ional ) – institu ie
public  autonom  care administreaz  sistemul public de asigur ri sociale;

cas  teritorial  – institu ie public  subordonat  Casei Na ionale;
cod personal de asigur ri sociale – semn conven ional de înregistrare atribuit fiec rui

asigurat;
colectare a contribu iilor de asigur ri sociale – activitate de organizare i efectuare a

vir rii contribu iilor de asigur ri sociale pe conturile Casei Na ionale;
contribu ie de asigur ri sociale – sum  datorat  în mod obligatoriu de participant la

sistemul public de asigur ri sociale;
contract de asigurare – contract oneros, sinalagmatic care se încheie între o persoan

juridic i o persoan  fizic  ce folosesc munc  salariat  (denumite în continuare angajator) sau o
alt  persoan , pe de o parte, i structura teritorial  a Casei Na ionale, pe de alt  parte, i care
stipuleaz  drepturile i obliga iile p ilor în domeniul asigur rilor sociale;

declara ie de asigurare – manifestare unilateral , scris , de voin  a unei persoane fizice în
vederea execut rii obliga iilor de plat  c tre bugetul asigur rilor sociale de stat, prezentat
structurii teritoriale a Casei Na ionale;

declara ie privind eviden a nominal  a asigura ilor – relatare, f cut  în scris de c tre
angajator, cu privire la executarea obliga iilor de plat  c tre bugetul asigur rilor sociale de stat
pentru fiecare angajat i prezentat  structurii teritoriale a Casei Na ionale;

fond de asigur ri sociale – fond constituit de Casa Na ional  pentru efectuarea presta iilor
de asigur ri sociale;

incapacitate de munc  – situa ie în care se afl  asiguratul ca urmare a pierderii
aptitudinilor fizice, intelectuale sau a deprinderilor de munc  din cauza unei boli sau unui
accident;

indemniza ie pentru incapacitate temporar  de munc , inclusiv indemniza ie pentru
îngrijirea copilului bolnav – form  de protec ie social  a asiguratului, concretizat  în o sum  de
bani ce se acord  prin sistemul public de asigur ri sociale pentru o anumit  perioad  de
incapacitate temporar  de munc ;

indemniza ie de maternitate – form  de protec ie social  ce const  dintr-o sum  de bani
acordat  prin sistemul public de asigur ri sociale femeilor asigurate, precum i celor care au
încetat plata contribu iei de asigur ri sociale în condi iile prev zute de lege, în caz de na tere a
copilului;

indemniza ie unic  la na terea copilului i indemniza ie pentru cre terea copilului pîn  la
împlinirea vîrstei de 3 ani – form  de sprijin b nesc ce se stabile te i se acord  prin sistemul
public de asigur ri sociale persoanei asigurate pentru cre terea copilului;

presta ii de asigur ri sociale – toate elementele pl tibile c tre asigurat din fondul de
asigur ri sociale;



presta ii pentru prevenirea îmboln virilor i recuperarea capacit ii de munc  – forme de
protec ie social  ce se acord  prin sistemul public de asigur ri sociale persoanelor asigurate ca
sprijin b nesc sau de alt  natur  în caz de reducere a timpului de munc  sau de trecere temporar
la o alt  munc  din motive de s tate, în caz de carantin , de procurare a articolelor ortopedice,
de necesitate a trimiterii la odihn , la tratament balnear i în alte cazuri prev zute de lege;

Registrul de stat al eviden ei individuale în sistemul public de asigur ri sociale – baz
unic  de date despre persoanele fizice i juridice contribuabile la bugetul asigur rilor sociale de
stat, precum i despre beneficiarii de presta ii de asigur ri sociale;

reziliere a contractului de asigurare – încetare, desfacere pentru viitor, f  efecte
retroactive, a contractului de asigurare datorit  neexecut rii obliga iei de c tre una dintre p i
din cauze care i se pot imputa;

risc asigurat – eveniment sau fenomen la a c rui producere structurile teritoriale ale Casei
Na ionale sînt obligate s  fac  presta iile respective de asigur ri sociale;

sistem public de asigur ri sociale – ansamblu organizat de forme de asigur ri sociale care
i p streaz  individualitatea, depind unele de altele, realizîndu-se aspectul de totalitate prin care

sînt ocroti i asigura ii.
[Art.1 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

Articolul 2. Garantarea i exercitarea dreptului la asigur ri sociale
Dreptul la asigur ri sociale este garantat de stat i se exercit , în condi iile legii, prin

sistemul public de asigur ri sociale.

Articolul 3. Principiile organiz rii i func ion rii sistemului public de asigur ri sociale
Sistemul public de asigur ri sociale (denumit în continuare sistem public) se organizeaz i

func ioneaz  avînd ca principii de baz :
a) principiul unicit ii, potrivit c ruia statul organizeaz i garanteaz  sistemul public bazat

pe acelea i norme de drept;
b) principiul egalit ii, care asigur  tuturor participan ilor la sistemul public – contribuabili

i beneficiari – un tratament nediscriminatoriu în ceea ce prive te drepturile i obliga iile
prev zute de lege;

c) principiul solidarit ii sociale, inter i intragenera ii, conform c ruia participan ii la
sistemul public î i asum  con tient i reciproc obliga ii i beneficiaz  de dreptul pentru
prevenirea, limitarea sau înl turarea riscurilor sociale prev zute de lege;

d) principiul obligativit ii, potrivit c ruia persoanele fizice i juridice au, conform legii,
obliga ia de a participa la sistemul public; drepturile de asigur ri sociale se exercit  corelativ
îndeplinirii obliga iilor;

e) principiul contributivit ii, conform c ruia fondurile de asigur ri sociale se constituie pe
baza contribu iilor datorate de persoanele fizice i juridice participante la sistemul public;
drepturile de asigur ri sociale se cuvin pe temeiul contribu iilor de asigur ri sociale pl tite;

f) principiul reparti iei, potrivit c ruia fondurile de asigur ri sociale realizate se redistribuie
pentru plata obliga iilor ce revin sistemului public, conform legii;

g) principiul autonomiei, potrivit c ruia sistemul public se administreaz  de sine st tor,
pe baza legii.

Articolul 4. Persoanele asigurate obligatoriu
În sistemul public, sînt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
1) persoana care desf oar  activitate pe baz  de contract individual de munc ;
2) persoana care desf oar  activitate în func ie electiv  sau este numit  la nivelul

autorit ii executive, legislative sau judec tore ti, pe durata mandatului, ale c rei drepturi i
obliga ii sînt asimilate, în condi iile prezentei legi, cu cele ale persoanei prev zute la pct.1);

3) persoana care realizeaz  un venit anual echivalent cu cel pu in 4 salarii medii lunare pe
economie i se reg se te în una din situa iile urm toare:



a) este asociat unic, comanditar, ac ionar sau manager în societate comercial  cu care nu a
încheiat contract individual de munc ;

b) este manager cu contract de management;
c) este membru al unei asocia ii familiale;
d) este autorizat  s  desf oare activitate independent ;
e) este angajat  în o institu ie interna ional  dac  nu este asiguratul acesteia;
f) este membru de cooperativ  me te ug reasc ;
g) desf oar  activitate în o unitate de cult recunoscut i nu are încheiat contract

individual de munc ;
h) a atins vîrsta de 16 ani i nu întîmpin  restric ii în asigurarea obligatorie conform

prezentei legi;
4) persoana care realizeaz  un venit anual echivalent cu cel pu in 3 salarii medii lunare pe

economie i se reg se te în una din situa iile urm toare:

[Lit.a) exclus  prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

b) desf oar  activitate agricol  în cadrul gospod riei ne ti sau activitate privat  în
domeniul forestier;

c) este membru al unei societ i agricole sau al altor forme de asociere din agricultur ;
5) persoana care realizeaz  prin cumul un venit anual echivalent cu cel pu in 4 salarii medii

lunare pe economie i se reg se te în dou  sau în mai multe situa ii din prezentul articol.
[Art.4 modificat prin Legea nr.433-XV din 31.10.03, în vigoare 05.12.03]

Articolul 5. Declara ia privind eviden a nominal  a asigura ilor i declara ia de asigurare
(1) Angajatorii la care asigura ii prev zu i la art.4 pct.1) i 2) desf oar  activit i, sînt

obligate s  depun  (lunar sau în alte termene, stabilite de prezenta lege) declara ie privind
eviden a nominal  a asigura ilor.

(2) Persoanele prev zute la art.4 pct.3)-5) care au împlinit vîrsta de 16 ani sînt obligate s
depun  individual declara ia de asigurare în termen de 30 de zile de la încadrarea în situa iile
men ionate.

(3) Se excepteaz  de la obligativitatea depunerii declara iei de asigurare persoanele
prev zute la art.4 pct.3)-5) dac  se reg sesc simultan i în una din situa iile de la acela i articol
pct.1) sau 2).

(4) Declara iile prev zute la alin.(1) i (2) se depun la structurile teritoriale ale Casei
Na ionale în a c ror raz  se afl  sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

[Art.5 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 6. Asigurarea social  pe baz  de contract individual
În sistemul public se pot asigura pe baz  de contract individual, în condi iile prezentei legi,

i categoriile de persoane care nu se reg sesc în situa iile prev zute la art.4.

Articolul 7. Presta iile de asigur ri sociale
(1) În sistemul public, presta iile de asigur ri sociale reprezint  drepturile în bani sau în

natur  ce se cuvin persoanelor asigurate, în condi iile legii, corelative contribu iilor de asigur ri
sociale.

(2) Presta iile de asigur ri sociale se acord  sub form  de pensii, indemniza ii, ajutoare i
sub alte forme prev zute de lege.

(3) În sistemul public, presta iile de asigur ri sociale reprezint  venit de înlocuire pentru
pierderea total  sau par ial  a veniturilor ca urmare a vîrstei, invalidit ii, accidentelor, bolilor,
maternit ii, pierderii locului de munc  sau decesului, denumite în continuare riscuri asigurate.

(4) În sistemul public, asigura ii nu pot beneficia concomitent de dou  sau de mai multe
presta ii de asigur ri sociale pentru acela i risc asigurat, cu excep ia presta iilor pentru prevenirea
îmboln virilor i recuperarea capacit ii de munc .



Articolul 8. Codul personal de asigur ri sociale
(1) Eviden a drepturilor i obliga iilor de asigur ri sociale în sistemul public se realizeaz

pe baza codului personal de asigur ri sociale.
(2) Fiec rui asigurat în sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigur ri

sociale.
(3) Codul personal de asigur ri sociale i modalitatea de atribuire a acestuia se stabilesc de

Casa Na ional .
(4) Eviden a individual  a contribuabililor (persoane fizice i juridice) i a contribu iilor de

asigur ri sociale se efectueaz  în corespundere cu Regulamentul administr rii Registrului de stat
al eviden ei individuale în sistemul public de asigur ri sociale, care se aprob  de Guvern.

(5) Registrul de stat al eviden ei individuale în sistemul public de asigur ri sociale se ine
de Casa Na ional .

(6) Tipul i modelul documentelor pentru sistemul eviden ei individuale, modul lor de
prezentare i instruc iunile privind modul de completare se elaboreaz i se aprob  de Casa
Na ional .

(7) Datele i documentele din Registrul de stat al eviden ei individuale în sistemul public
de asigur ri sociale fac parte din categoria informa iei confiden iale.

Articolul 9. Asigur rile sociale în condi iile acordurilor i conven iilor interna ionale
(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care persoana a pl tit contribu ii de asigur ri

sociale în sistemul public din Republica Moldova, precum i din alt ar , în condi iile stabilite
prin acordurile sau conven iile interna ionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Drepturile de asigur ri sociale cuvenite în sistemul public din Republica Moldova se
transfer , în condi iile reglementate prin acordurile i conven iile interna ionale la care Republica
Moldova este parte, în ara în care asiguratul î i stabile te domiciliul sau re edin a.

(3) Presta iile de asigur ri sociale aferente drepturilor prev zute la alin.(2) pot fi transferate
în alt ar , în condi iile reglementate prin acordurile i conven iile interna ionale la care
Republica Moldova este parte, în moneda rii respective sau în o alt  moned  asupra c reia s-a
convenit.

Capitolul II
BUGETUL ASIGUR RILOR SOCIALE DE STAT

Articolul 10. Elaborarea bugetului
(1) Bugetul asigur rilor sociale de stat face parte din bugetul public na ional i este

independent de bugetul de stat.
(2) Bugetul asigur rilor sociale de stat cuprinde veniturile, cheltuielile i rezultatele

financiare ale sistemului public.
(3) Guvernul elaboreaz  anual, pe baza propunerilor Casei Na ionale, proiectul legii

bugetului asigur rilor sociale de stat.
[Art.10 modificat prin Legea nr.172-XVI din 10.07.2008, în vigoare 25.07.2008]
[Art.10 modificat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]
[Art.10 modificat prin Legea nr.83-XVI din 13.05.05, în vigoare 10.06.05]

1.">Articolul 101. Elaborarea pronosticului veniturilor i cheltuielilor bugetului
asigur rilor sociale de stat

(1) Procesul de elaborare a pronosticului veniturilor i cheltuielilor bugetului asigur rilor
sociale de stat pe anul urm tor va include analiza execut rii acestor compartimente ale bugetului
pentru o perioad  de cel pu in 2 ani anteriori anului bugetar proiectat, determinarea priorit ilor
în domeniul asigur rilor sociale ce urmeaz  a fi sus inute financiar în anul urm tor i în cel pu in
2 ani ulteriori i elaborarea planului de venituri i cheltuieli pe fiecare articol conform
clasifica iei bugetare.

(2) Pronosticul veniturilor se efectueaz  pe fiecare component  specificat  în art.12.



(3) Pronosticul contribu iilor obligatorii de asigur ri sociale de stat se efectueaz  în temeiul
politicii în domeniul asigur rii sociale de stat, elaborate de c tre Ministerul Protec iei Sociale,
Familiei i Copilului pe termen mediu, al analizei bazei de calcul a contribu iilor de asigur ri
sociale de stat din anii preceden i, cu aplicarea indicatorilor macroeconomici pe termen mediu
prognoza i de c tre Ministerul Economiei i Comer ului.

(4) Transferurile din bugetul de stat se determin  pornind de la necesarul de mijloace
pentru asigurarea pl ii unor tipuri de pensii, indemniza ii, aloca ii i compensa ii, a c ror
finan are se efectueaz , conform actelor legislative i altor acte normative, din bugetul de stat,
prin intermediul bugetului asigur rilor sociale de stat.

(5) Volumul altor venituri ale bugetului asigur rilor sociale de stat se va planifica în
temeiul art.13 alin.(2), art.14, 28, art.51 alin.(3) i (4).

(6) La estimarea cheltuielilor bugetului asigur rilor sociale de stat pentru anul bugetar
proiectat, se va ine cont de urm toarele cerin e generale:

a) fundamentarea propunerilor în baza actelor legislative i altor acte normative în vigoare;
b) analiza politicii i a obiectivelor elaborate în domeniul asigur rii sociale i asisten ei

sociale de c tre Ministerul Protec iei Sociale, Familiei i Copilului pe termen mediu;
c) estimarea transferurilor din bugetul de stat în limitele stabilite de c tre Ministerul

Finan elor;
d) propunerile subdiviziunilor teritoriale ale Casei Na ionale de Asigur ri Sociale pentru

proiectul bugetului asigur rilor sociale de stat ce in de determinarea cheltuielilor de organizare
i func ionare a acestor structuri.

(7) La elaborarea planului de cheltuieli se va ine cont numai de sumele cheltuielilor
calculate pentru activitatea din anul respectiv.

(8) Cheltuielile bugetului asigur rilor sociale de stat se vor calcula separat pe surse de
finan are: din mijloacele bugetului asigur rilor sociale de stat i din mijloacele bugetului de stat.

(9) Pronosticul veniturilor i cheltuielilor bugetului asigur rilor sociale de stat se va
prezenta spre examinare autorit ilor competente i partenerilor sociali.

(10) Pronosticul veniturilor i cheltuielilor bugetului asigur rilor sociale de stat pentru anul
bugetar proiectat, întocmirea bugetului asigur rilor sociale de stat pe programe i performan e se
efectueaz  de c tre Ministerul Protec iei Sociale, Familiei i Copilului i Casa Na ional  de
Asigur ri Sociale, cu participarea Ministerului Finan elor.

(11) Modificarea indicatorilor prev zu i în Legea bugetului asigur rilor sociale de stat se
efectueaz  în cazurile:

a) adopt rii unor acte legislative i altor acte normative care stabilesc condi ii noi de
protec ie social  a diferitelor categorii de popula ie;

b) modific rii condi iilor de calculare a contribu iilor de asigur ri sociale pentru unele
categorii de contribuabili;

c) preciz rii cheltuielilor în leg tur  cu determinarea contingentului real de beneficiari
înregistra i la Casa Na ional  de Asigur ri Sociale.

[Art.101 modificat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]
[Art.101 introdus prin Legea nr.83-XVI din 13.05.05, în vigoare 10.06.05]

Articolul 11. Veniturile bugetului
Veniturile bugetului asigur rilor sociale de stat provin din contribu ii de asigur ri sociale,

transferuri din bugetul de stat i din alte venituri (din dobînzi, din major ri de întîrziere)
prev zute de lege.

[Art.11 în redac ia Legii nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]
[Art.11 completat prin Legea nr.119-XV din 14.03.03, în vigoare 01.01.04]

Articolul 12. Repartizarea cheltuielilor bugetului
(1) Cheltuielile bugetului asigur rilor sociale de stat acoper  contravaloarea presta iilor de

asigur ri sociale din sistemul public, cheltuielile aferente organiz rii i func ion rii sistemului
public, finan rii unor investi ii proprii, alte cheltuieli prev zute de lege.



(2) Din veniturile bugetului asigur rilor sociale de stat se prelev  anual pîn  la 3% pentru
constituirea unui fond de rezerv .

(3) Fondul de rezerv  cumulat nu poate dep i 50% din nivelul cheltuielilor prev zute
pentru anul bugetar respectiv.

(4) Fondul de rezerv  se utilizeaz  pentru acoperirea presta iilor de asigur ri sociale în
situa ii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea
bugetului asigur rilor sociale de stat.

(5) Fondul de rezerv  nu se reporteaz  la veniturile i cheltuielile bugetului asigur rilor
sociale de stat i reprezint  dep irea veniturilor asupra cheltuielilor acestui buget.

[Art.12 completat prin Legea nr.119-XV din 14.03.03, în vigoare 01.01.04]

Articolul 13. Utilizarea excedentelor anuale ale bugetului i completarea fondului de
rezerv

(1) Excedentele anuale ale bugetului asigur rilor sociale de stat se utilizeaz  potrivit
destina iilor aprobate prin lege.

(2) Excedentele anuale ale bugetului asigur rilor sociale de stat pot fi utilizate la
procurarea valorilor mobiliare i/sau pot fi p strate pe conturi bancare depozitare conform
regulamentului aprobat de Guvern.

(3) Fondul de rezerv  se reporteaz  în anul urm tor i se completeaz  potrivit prevederilor
art.12 alin.(2) i (3).

(4) Eventualul deficit curent al bugetului asigur rilor sociale de stat se acoper  din
disponibilit ile bugetului asigur rilor sociale de stat din anii preceden i i, dup  epuizarea
disponibilit ilor, din fondul de rezerv .

[Art.13 modificat prin Legea nr.119-XV din 14.03.03, în vigoare 01.01.04]
[Art.13 completat prin Legea nr.1025-XV din 02.05.2002]

Articolul 14. Dobînda pentru disponibilit ile b ne ti ale bugetului
Disponibilit ile b ne ti ale bugetului asigur rilor sociale de stat sînt purt toare de dobînzi.

Nivelul dobînzilor se stabile te prin conven ii încheiate de Casa Na ional  cu trezoreria statului
sau cu societ ile bancare.

Articolul 15. Acoperirea deficitului bugetului
(1) Pentru acoperirea deficitului bugetului asigur rilor sociale de stat, dup  epuizarea

fondului de rezerv , veniturile bugetului asigur rilor sociale de stat se completeaz  cu sume care
se aloc  de la bugetul de stat.

(2) În cazul în care, pentru realizarea unor acte normative ale Parlamentului, se mic oreaz
veniturile la bugetul asigur rilor sociale de stat, pentru acoperirea deficitului acestuia mijloacele
financiare se aloc  în modul stabilit la alin.(1).

Articolul 16. Moneda de plat  a contribu iilor i presta iilor de asigur ri sociale
(1) În sistemul public, contribu iile i presta iile de asigur ri sociale, pe teritoriul

Republicii Moldova, se pl tesc în lei.
(2) Contribu iile i presta iile de asigur ri sociale stabilite în moneda altor ri se pl tesc,

pe teritoriul Republicii Moldova, în lei, la cursul de schimb al B ncii Na ionale a Moldovei din
ziua pl ii.

Capitolul III
CONTRIBU IA DE ASIGUR RI SOCIALE

Articolul 17. Contribuabilii sistemului public i cotele de contribu ii de asigur ri sociale
(1) În sistemul public sînt contribuabili, dup  caz:
a) asigura ii care datoreaz  contribu ii individuale de asigur ri sociale;
b) angajatorii;



c) persoanele juridice asimilate, în condi iile prezentei legi, angajatorului, la care î i
desf oar  activitatea asigura ii prev zu i la art.4 pct.2);

d) persoanele care încheie contract de asigurare;
e) persoanele care î i desf oar  activitatea, în baz  de contract individual de munc , la

angajatorii care nu sînt înregistra i în calitate de reziden i în Republica Moldova.
(2) Cotele de contribu ii de asigur ri sociale sînt diferen iate în func ie de condi iile de

munc  normale sau speciale.
(3) Cotele de contribu ii de asigur ri sociale se aprob  anual prin legea bugetului

asigur rilor sociale de stat.
[Art.17 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 18. Determinarea locurilor de munc  în condi ii speciale
(1) Locurile de munc  în condi ii speciale reprezint  acele locuri care, în mod permanent

sau în anumite perioade, pot afecta esen ial capacitatea de munc  a asigura ilor datorit  gradului
mare de expunere la risc.

(2) Criteriile i metodologia de determinare a locurilor de munc  în condi ii speciale se
stabilesc, pîn  la intrarea în vigoare a prezentei legi, de c tre Guvern, pe baza unei propuneri
comune a Ministerului Economiei i Comer ului i a Ministerului S ii.

(3) Locurile de munc  în condi ii speciale se stabilesc prin contractul colectiv de munc
sau, în cazul în care, conform legii, nu se încheie contracte colective de munc , prin decizia
organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor i metodologiei de încadrare,
prev zute la alin.(2).

(4) Avizul inspectoratului de stat teritorial pentru protec ia muncii este obligatoriu pentru
determinarea locurilor de munc  în condi ii speciale.

(5) În sensul prezentei legi, locuri de munc  în condi ii speciale sînt:
a) cele din unit ile miniere, pentru personalul care lucreaz  în subteran cel pu in 50% din

timpul normal de munc  în luna respectiv ;
b) cele din avia ia civil , pentru personalul navigant.
[Art.18 modificat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]
[Art.18 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 19. Datorarea contribu iei de asigur ri sociale
(1) Contribu ia de asigur ri sociale se datoreaz  de la data încadr rii în una din situa iile

prev zute la art.4 sau a încheierii contractului de asigurare.
(2) Contribu ia individual  de asigur ri sociale datorat  de asigura ii angaja i în baza unui

contract individual de munc  reprezint  1/3 din cota de contribu ie de asigur ri sociale stabilit
anual pentru condi ii normale de munc .

(3) Contribu ia de asigur ri sociale datorat  de angajatori reprezint  diferen a fa  de
contribu ia individual  de asigur ri sociale, prev zut  la alin.(2), pîn  la nivelul cotelor de
contribu ie de asigur ri sociale, stabilite în func ie de condi iile de munc .

(4) Asigura ii prev zu i la art.4 pct.3) i 4), precum i cei care încheie contract de
asigurare, datoreaz  integral cota de contribu ie de asigur ri sociale corespunz toare condi iilor
lor de munc .

(5) Contribu ia de asigur ri sociale pentru persoana prev zut  la art.4 pct.3) lit.b) se
suport  fie de asigurat i angajatorul s u, în baza prevederilor alin.(2) i (3), fie integral de
asigurat, în baza prevederilor alin.(4) al prezentului articol, conform clauzelor contractului de
management.

(6) Prevederile alin.(1) se extind în egal  m sur  asupra cet enilor Republicii Moldova i
asupra cet enilor str ini i persoanelor apatride.

[Art.19 completat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]
[Art.19 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]
[Art.19 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]



Articolul 20. Calculul i plata contribu iei de asigur ri sociale
(1) Calculul i plata contribu iei de asigur ri sociale datorate de asigura ii angaja i cu

contract individual de munc i de angajatorul acestora se fac lunar de c tre angajator.
(2) Plata contribu iei de asigur ri sociale datorate de asigura ii prev zu i la art.4 pct.3) i

4), precum i de cei care încheie contract de asigurare, se face lunar de c tre ace tia, pe baza
calculului efectuat i comunicat de structurile teritoriale ale Casei Na ionale la care sînt asigura i.

(3) Plata contribu iei de asigur ri sociale în cazul asigura ilor afla i în situa iile prev zute la
art.4 pct.4) i art.6 se poate face i la intervale mai mari de o lun , f  a dep i 6 luni, cu
respectarea termenelor prev zute în declara ia de asigurare sau în contractul de asigurare.

[Art.20 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 21. Baza de calcul a contribu iei individuale de asigur ri sociale pentru asigura i
(1) Baza lunar  de calcul a contribu iei individuale de asigur ri sociale, în cazul

asigura ilor, o constituie:
a) salariile individuale, realizate lunar, recompensele, inclusiv sporurile i adaosurile în

bani i în natur , reglementate prin lege sau contractul colectiv de munc , pentru asigura ii
angaja i cu contract individual de munc ;

b) venitul lunar asigurat, prev zut în declara ia de asigurare sau în contractul de asigurare,
care nu poate fi mai mic decît o p trime din salariul mediu lunar pe economie.

(2) Baza lunar  de calcul a contribu iei individuale de asigur ri sociale pentru cet enii
Republicii Moldova trimi i în misiune permanent  în str in tate de c tre institu ii publice din
Republica Moldova o constituie salariul mediu lunar în lei al personalului cu func ii echivalente
din institu iile respective. Schema de echivalare a func iilor i modul de calculare a salariului
mediu lunar al acestor func ii se aprob  de Guvern.

(3) Baza anual  de calcul a contribu iei individuale de asigur ri sociale nu poate dep i 5
salarii medii lunare pe economie pentru anul respectiv înmul ite cu 12.

(4) Salariul mediu lunar pe economie este cel prognozat pentru fiecare an i se aprob  de
Guvern.

(5) La determinarea bazei de calcul a presta iei de asigur ri sociale de stat a persoanelor
asigurate ce cad sub inciden a prevederilor art.28 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997
pentru punerea în aplicare a titlurilor I i II ale Codului fiscal se iau în calcul datele cu privire la
salariu i la contribu iile consemnate în declara iile anuale ale persoanelor asigurate prezentate
organelor de asigur ri sociale.

[Art.21 completat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]
[Art.21 modificat prin Legea nr.252-XVI din 22.11.2007, în vigoare 01.01.2008]
[Art.21 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 22. Baza lunar  de calcul a contribu iei de asigur ri sociale datorate de angajatori
(1) Baza lunar  de calcul la care angajatorul datoreaz  contribu ia de asigur ri sociale o

constituie fondul de retribuire a muncii i alte recompense realizate de asigura ii cu contract
individual de munc , cu excep ia celor stipulate la alin.(2).

(2) Baza lunar  de calcul la care angajatorul datoreaz  contribu ia de asigur ri sociale
pentru asigura ii cu contract individual de munc , ce întrunesc condi iile stipulate la art.24
alin.(20) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I i II
ale Codului fiscal, o constituie suma egal  cu 2 salarii medii lunare pe economie.

(3) Baza lunar  de calcul la care institu ia public  trimi toare datoreaz  contribu ia de
asigur ri sociale pentru personalul trimis în misiune permanent  în str in tate o constituie fondul
total de salarii medii lunare calculate pentru func iile echivalente din aparatul institu iei publice
respective în modul indicat la art.21 alin.(2).

[Art.22 modificat prin Legea nr.247-XVI din 21.10.05, în vigoare 18.11.05]
[Art.22 completat prin Legea nr.427-XV din 24.12.04, în vigoare 01.01.05]
[Art.22 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]



Articolul 23. Sursele neincluse în baza lunar  de calcul a contribu iilor de asigur ri sociale
(1) Contribu ia de asigur ri sociale nu se datoreaz  asupra sumelor reprezentînd:
a) presta ii de asigur ri sociale, cu excep ia ajutorului de omaj, presta iei în cazul

incapacit ii temporare de munc , pensiei de invaliditate;
b) presta iile care se suport  din fondurile angajatorului;
c) drepturile pl tite, potrivit dispozi iilor legale, în cazul desfacerii contractelor de munc ;
d) diurnele de deplasare i indemniza iile de transfer;
e) drepturile de autor sau cele ob inute în baza unei conven ii civile;
f) alte drepturi exceptate prin legi speciale.
(2) Sumele exceptate de la plata contribu iei de asigur ri sociale nu se iau în considerare la

stabilirea cuantumului presta iilor de asigur ri sociale.

Articolul 24. Regularizarea i plata sumelor ce reprezint  presta ii de asigur ri sociale
(1) Sumele reprezentînd presta ii de asigur ri sociale care se pl tesc de angajator

salaria ilor s i, potrivit prevederilor legale, în contul asigur rilor sociale se re in din contribu iile
de asigur ri sociale datorate pentru luna respectiv .

(2) Dac  sumele reprezentînd presta ii de asigur ri sociale pl tite de angajator salaria ilor
i potrivit prevederilor legale dep esc suma contribu iilor datorate de acesta în luna respectiv ,

diferen a se recupereaz  din contul asigur rilor sociale de la structura teritorial  a Casei
Na ionale în a c rei raz  se afl  sediul acestuia.

(3) În cazul în care contribu ia lunar  de asigur ri sociale achitat  de contribuabil este mai
mare decît contribu ia datorat , suma pl tit  în plus se regularizeaz  cu ocazia efectu rii pl ilor
ulterioare.

Articolul 25. Virarea contribu iei de asigur ri sociale
(1) Contribu ia individual  de asigur ri sociale datorat  de asigura ii cu contract individual

de munc  se re ine i se vireaz  lunar de c tre angajator la bugetul asigur rilor sociale de stat.
(11) Începînd cu 1 ianuarie 2009, contribu ia individual  de asigur ri sociale re inut i

virat  în plus dup  aceast  dat  la bugetul asigur rilor sociale de stat se ramburseaz  persoanei
asigurate conform unui regulament aprobat de Guvern.

(2) Angajatorul calculeaz  contribu ia de asigur ri sociale pe care o datoreaz  bugetului
asigur rilor sociale de stat i o vireaz  lunar, împreun  cu contribu iile individuale re inute de la
angaja ii s i asigura i.

[Art.25 modificat prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

Articolul 26. Termenele de înregistrare a contribuabililor i de plat  a contribu iilor de
asigur ri sociale

(1) Întreprinderile i organiza iile (persoane juridice i fizice) sînt obligate, în termen de 10
zile din data înregistr rii de stat, s  se înregistreze ca pl titori de contribu ii de asigur ri sociale
la locul unde î i au adresa juridic .

(2) Termenele de plat  a contribu iilor de asigur ri sociale se stabilesc anual prin legea
bugetului asigur rilor sociale de stat.

[Art.26 în redac ia Legii nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]
[Art.26 în redac ia Legii nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

[Art.27 exclus prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 28. Stabilirea major rilor în caz de neplat  în termen a contribu iei de asigur ri
sociale

(1) Neplata contribu iei de asigur ri sociale la termenele stabilite atrage dup  sine major ri
calculate pentru fiecare zi de întîrziere, pîn  la data pl ii sumei datorate, inclusiv.

(2) Cuantumul major rilor de întîrziere prev zute la alin.(1) se stabile te prin legea
bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul respectiv.



(3) Sumele reprezentînd major rile de întîrziere se fac venit la bugetul asigur rilor sociale
de stat.

(4) Calcularea major rilor de întîrziere se efectueaz  de c tre Casa Na ional .
[Art.28 modificat prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]
[Art.28 modificat prin Legea nr.252-XVI din 22.11.2007, în vigoare 01.01.2008]
[Art.28 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]
[Art.28 modificat prin Legea nr.521-XV din 11.10.2001]

Articolul 29. Neafectarea pl ii drepturilor cuvenite asigura ilor
Nedepunerea contribu iei de asigur ri sociale de c tre angajator nu afecteaz  plata

drepturilor cuvenite asigura ilor.

Articolul 30. Aplicarea m surilor de executare silit
(1) În cazul nepl ii, în termenele stabilite la art. 26, a contribu iilor datorate bugetului

asigur rilor sociale de stat, organele Serviciului Fiscal de Stat procedeaz  la aplicarea m surilor
de executare silit , conform legisla iei fiscale.

(2) În sensul stingerii obliga iilor la bugetul asigur rilor sociale de stat, no iunile utilizate
în legisla ia fiscal  semnific :

a) obliga ie fiscal  – contribu iile de asigurare social  de stat, alte sume impuse spre plat
contribuabililor în bugetul asigur rilor sociale de stat, precum i sumele major rilor de întîrziere
(penalit ilor) i amenzilor aplicate pentru înc lcarea legisla iei care stabile te aceste obliga ii;

b) contribuabil – persoana care, conform legisla iei, este obligat  s  calculeze i/sau s
achite, s  re in  sau s  perceap  de la alt  persoan i s  achite sumele respective la bugetul
asigur rilor sociale de stat;

c) restan  – suma pe care contribuabilul era obligat s  o pl teasc  la bugetul asigur rilor
sociale de stat, major rile de întîrziere (penalit ile) i/sau amenzile pe care nu le-a pl tit în
termen.

(3) Alte no iuni cuprinse în legisla ia fiscal , utilizate în scopul stingerii obliga iei fiscale,
ajustate, dup  caz, la prevederile alin.(2), au acela i sens i în scopul stingerii obliga iilor fa  de
bugetul asigur rilor sociale de stat.

(4) Amînarea i e alonarea stingerii obliga iei fiscale fa  de bugetul asigur rilor sociale de
stat se efectueaz  în condi iile i în modul stabilite de legea bugetului asigur rilor sociale de stat.

(5) Contestarea deciziei organului fiscal sau ac iunii func ionarului fiscal privind stingerea
obliga iei fa  de bugetul asigur rilor sociale de stat se face în modul i în termenele stabilite de
legisla ia fiscal .

[Art.30 modificat prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]
[Art.30 în redac ia Legii nr.1163-XV din 27.06.2002]

Articolul 31. Achitarea sumelor datorate în cazul reorganiz rii, lichid rii sau falimentului
angajatorului

În cazul reorganiz rii, lichid rii sau falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta la
bugetul asigur rilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prev zute de lege.

Articolul 32. Neacordarea de drepturi în caz de neplat  a contribu iei de asigur ri sociale
Neplata în termenele stabilite a contribu iei de asigur ri sociale de c tre asigura ii cu

declara ie de asigurare sau cu contract de asigurare atrage dup  sine dec derea din drepturile la
presta ii pîn  la achitarea contribu iilor restante i a major rilor de întîrziere aferente.

Articolul 33. Depunerea formularului-tip de retragere a declara iei de asigurare
Asigura ii care fac dovad  c  nu se mai reg sesc în situa iile pentru care asigurarea este

obligatorie potrivit art.4 pct.3) i 4) trebuie s  depun  la structurile teritoriale ale Casei
Na ionale, în termen de 30 de zile de la modificarea situa iei, un formular-tip de retragere a
declara iei de asigurare.



[Art.33 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 34. Rezilierea contractului de asigurare
(1) Contractul de asigurare poate fi reziliat din ini iativa ambelor p i, conform clauzelor

lui.
(2) În cazul rezilierii contractului de asigurare, contribu iile de asigur ri sociale achitate nu

se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorific  la stabilirea dreptului de pensie.
(3) Calitatea de asigurat se redobînde te dup  încheierea unui nou contract de asigurare.
(4) Dup  redobîndirea calit ii de asigurat, dreptul la presta ii de asigur ri sociale, altele

decît pensiile, se reia dup  realizarea unui nou stagiu de cotizare prev zut de lege pentru aceste
presta ii.

Articolul 35. Colectarea i eviden a contribu iilor de asigur ri sociale
(1) Colectarea contribu iilor de asigur ri sociale de stat obligatorii, controlul corectitudinii

calcul rii i vir rii lor în termen la bugetul asigur rilor sociale de stat se efectueaz  de c tre
organele Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu drepturile atribuite acestora i în modul
stabilit de legisla ia fiscal .

(2) Eviden a contribu iilor de asigur ri sociale se face prin structurile teritoriale ale Casei
Na ionale, pe baza codului personal de asigur ri sociale.

(3) P strarea i eviden a datelor privind contribu iile de asigur ri sociale, pe fiecare
asigurat, le efectueaz  Casa Na ional i structurile sale teritoriale.

(4) Sumele datorate sub orice form  Casei Na ionale se vor urm ri, ca i veniturile statului,
prin organele Serviciului Fiscal de Stat i prin completele specializate pentru asigur ri sociale ale
cur ilor de apel.

[Art.35 modificat prin Legea nr.191-XV din 08.05.03, în vigoare 31.05.03]
[Art.35 modificat prin Legea nr.1163-XV din 27.06.2002]
[Art.35 modificat i completat prin Legea nr.521-XV din 11.10.2001]

Articolul 36. Calcularea stagiului de cotizare
Stagiul de cotizare se exprim  în ani i se calculeaz  prin însumarea lunilor pentru care s-

au pl tit contribu ii, în m rimile stabilite, la bugetul asigur rilor sociale de stat, atît de asigurat,
cît i de angajator sau, dup  caz, numai de asigurat, în situa iile prev zute la art.4 pct.3)-5), i
prin împ irea sumei ob inute la 12.

[Art.36 în redac ia Legii nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 37. Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare
În sistemul public se asimileaz  stagiului de cotizare i perioadele necontributive în care

asiguratul:
a) a satisf cut serviciul militar în termen;
b) ca p rinte sau ca tutore, în cazul decesului ambilor p rin i, a îngrijit copilul pîn  la vîrsta

de 3 ani;
c) a beneficiat de indemniza ie pentru incapacitate temporar  de munc , de ajutor de

omaj, de aloca ie pentru integrare sau reintegrare profesional .
[Art.37 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 38. Certificarea stagiului de cotizare
(1) Stagiul de cotizare se certific  gratuit, anual, prin eliberarea unui extras de cont de c tre

Casa Na ional , prin structura sa teritorial , la solicitarea persoanei asigurate.
(2) Extrasul de cont se elibereaz i la cererea  repetat  a asiguratului, contra plat , oricînd

în timpul anului.
[Art.38 completat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

Capitolul IV



PENSIILE
Articolul 39. Categoriile de pensii
În sistemul public se acord  urm toarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limit  de vîrst ;
b) pensia de invaliditate;
c) pensia de urma .

Articolul 40. Modalitatea de acordare, de stabilire i de plat  a pensiilor
Modalitatea de acordare, de stabilire i de plat  a pensiilor se reglementeaz  prin lege.

Capitolul V
ALTE DREPTURI DE ASIGUR RI SOCIALE

Articolul 41. Categoriile de alte drepturi de asigur ri sociale
Asigura ii din sistemul public au dreptul, în afar  de pensie, la:
a) indemniza ie pentru incapacitate temporar  de munc  cauzat  de boli obi nuite sau de

accidente în afara muncii, de boli profesionale i de accidente de munc , inclusiv indemniza ie
pentru îngrijirea copilului bolnav;

b) presta ii pentru prevenirea îmboln virilor i recuperarea capacit ii de munc ;
c) indemniza ie de maternitate;
d) indemniza ie unic  la na terea copilului i indemniza ie pentru cre terea copilului pîn

la împlinirea vîrstei de 3 ani;
e) ajutor de omaj;
f) ajutor de deces.
[Art.41 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

Articolul 42. Modalitatea de acordare, de stabilire i de plat  a altor drepturi de asigur ri
sociale

Modalitatea de acordare, de stabilire i de plat  a altor drepturi de asigur ri sociale se
reglementeaz  prin lege.

Capitolul VI
CASA NA IONAL  DE ASIGUR RI SOCIALE

Articolul 43. Locul Casei Na ionale de Asigur ri Sociale în sistemul public de asigur ri
sociale

(1) Casa Na ional  de Asigur ri Sociale este institu ie public  autonom  de interes
na ional, cu personalitate juridic , ce administreaz i gestioneaz  sistemul public de asigur ri
sociale.

(2) Sediul Casei Na ionale este în municipiul Chi in u.

Articolul 44. Structurile Casei Na ionale
(1) Casa Na ional  de Asigur ri Sociale, prin intermediul Trezoreriei de Stat a Ministerului

Finan elor, gestioneaz  bugetul asigur rilor sociale de stat, care este format din fonduri de
asigur ri sociale, al c ror mod de constituire i func ionare se stabile te de legisla ie.

(2) Casa Na ional  înfiin eaz  case teritoriale în func ie de num rul sau de structura
asigura ilor i de complexitatea activit ii la nivel teritorial, care func ioneaz  sub conducerea i
controlul s u.

(3) Regulamentele organiz rii i func ion rii structurilor sale teritoriale le aprob  Casa
Na ional .

(4) Casele teritoriale sînt servicii publice, învestite cu personalitate juridic .
[Art.44 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 45. Organizarea administrativ
(1) Casa Na ional  este condus  de un pre edinte desemnat de Guvern.



(2) Pre edintele Casei Na ionale este ordonatorul principal de credite pentru bugetul
asigur rilor sociale de stat i poate delega aceast  atribu ie în condi iile legii.

(3) Activitatea Casei Na ionale este supravegheat  de c tre Consiliul de Administra ie,
compus din 12 persoane. Pre edintele Consiliului de Administra ie este numit de c tre Guvern.

(4) Consiliul de Administra ie este format din reprezentan i ai Guvernului, Patronatului,
Sindicatelor i ai organiza iilor de pensionari, înainta i în func ia de membri ai Consiliului de
Administra ie de c tre institu iile i organiza iile respective pe principiu de propor ionalitate.

(5) Deciziile Consiliului de Administra ie se adopt  cu majoritatea de voturi ai membrilor
lui. În cazul parit ii de voturi, cel al pre edintelui consiliului este decisiv.

[Art.45 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]
[Art.45 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 46. Statutul Casei Na ionale
(1) Casa Na ional  elaboreaz  statut propriu care se aprob  de Guvern.
(2) Prin statut se stabilesc atribu iile pre edintelui Casei Na ionale, ale Consiliului de

Administra ie, precum i modul de organizare i func ionare al Casei Na ionale i al caselor
teritoriale.

Articolul 47. Cheltuielile de organizare i func ionare ale sistemului public
(1) Cheltuielile de organizare i func ionare ale sistemului public se suport  din bugetul

asigur rilor sociale de stat.
(2) Aceste cheltuieli se stabilesc în propor ie de pîn  la 5% anual raportate la cheltuielile

anuale totale, prev zute prin legea bugetului asigur rilor sociale de stat.

Articolul 48. Salariul i alte drepturi ale angaja ilor Casei Na ionale
Cuantumul salariului de baz  pentru pre edintele Casei Na ionale, al salariilor de baz i al

celorlalte drepturi ale angaja ilor Casei Na ionale i ai structurilor ei teritoriale, precum i
cuantumul indemniza iilor membrilor Consiliului de Administra ie, se stabilesc de legisla ie.

[Art.48 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Articolul 49. Atribu iile Casei Na ionale
În aplicarea prevederilor prezentei legi, Casa Na ional  îndepline te urm toarele atribu ii:
a) exercit  îndrumarea i controlul privind aplicarea dispozi iilor legale de c tre structurile

sale teritoriale, inclusiv de c tre fondurile de asigur ri sociale, precum i de c tre persoanele
fizice i juridice c rora le revin drepturi i obliga ii ce decurg din prezenta lege;

b) furnizeaz  datele necesare pentru fundamentarea i elaborarea bugetului asigur rilor
sociale de stat;

c) prezint  Guvernului i partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare i
gestionare a bugetului asigur rilor sociale de stat;

d) public  anual raportul s u de activitate;
e) vireaz  contribu iile de asigur ri sociale i alte tipuri de contribu ii, potrivit dispozi iilor

legale în vigoare;
f) controleaz  veridicitatea d rilor de seam  referitoare la bugetul asigur rilor sociale de

stat, corectitudinea utiliz rii mijloacelor virate la bugetul asigur rilor sociale de stat (presta ii de
asigur ri sociale i alte pl i prev zute de legisla ie);

g) ia m suri, în condi iile legii, pentru dezvoltarea i administrarea eficient  a
patrimoniului sistemului public, precum i pentru asigurarea integrit ii acestuia;

h) ia m suri pentru protec ia fondurilor de asigur ri sociale;
i) asigur  eviden a la nivel na ional a tuturor contribuabililor la sistemul public;
j) asigur  eviden a drepturilor i obliga iilor de asigur ri sociale la nivel na ional pe baza

codului personal de asigur ri sociale;
k) certific  anual stagiul de cotizare pentru fiecare asigurat;



k1) controleaz  autenticitatea actelor, eliberate de organele abilitate, ce confirm  stagiul de
cotizare i venitul asigurat;

l) furnizeaz  date pentru reactualizarea cuantumului presta iilor în sistemul public în
timpul execu iei bugetare;

m) asigur  aplicarea conven iilor interna ionale de asigur ri sociale la care Republica
Moldova este parte;

n) dezvolt  rela ii cu organisme similare în domeniul asigur rilor sociale din alte ri;
o) organizeaz  selec ia, preg tirea i perfec ionarea profesional  a personalului din

domeniul asigur rilor sociale;
p) asigur  introducerea, extinderea, între inerea i protec ia sistemelor automate de calcul

i eviden ;
q) asigur  reprezentarea în fa a instan elor de judecat  în litigiile în care este implicat  ca

urmare a aplic rii dispozi iilor prezentei legi;
r) îndepline te alte atribu ii stabilite prin dispozi ii legale.
[Art.49 completat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]
[Art.49 modificat prin Legea nr.307-XVI din 01.12.05, în vigoare 23.12.05]
[Art.49 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]
[Art.49 modificat prin Legea nr.521-XV din 11.10.2001]

Capitolul VII
SPUNDEREA JURIDIC

Articolul 50. Felurile r spunderii pentru înc lcarea prezentei legi
Înc lcarea prevederilor prezentei legi atrage r spundere material , civil , contraven ional

sau penal , dup  caz.

Articolul 51. Contraven ii
(1) Constituie contraven ie urm toarele fapte dac  nu sînt s vîr ite în astfel de condi ii

încît, potrivit legii penale, s  constituie infrac iuni:
a) nedepunerea la termen a declara iei prev zute la art.5 alin.(1);
b) nedepunerea la termen a declara iei de asigurare prev zute la art.5 alin.(2);
c) diminuarea sau t inuirea cuantumului contribu iilor de asigur ri sociale de stat

obligatorii;
d) nerespectarea metodologiei de încadrare în condi ii speciale de munc  conform art.18

alin.(2), (3) i (4);
e) diminuarea sau t inuirea fondului de retribuire a muncii i a altor recompense, la care

urmau s  fie calculate contribu ii de asigur ri sociale de stat obligatorii;
f) nerespectarea prevederilor art.28 alin.(4) privind major rile de întîrziere la plata

contribu iei de asigur ri sociale;
g) nerespectarea prevederilor privind obliga ia anun rii modific rilor survenite pentru

acordarea de pensie;
h) refuzul de a pune la dispozi ia organelor de control ale Casei Na ionale i ale caselor

sale teritoriale documentele justificative i actele de eviden , necesare stabilirii obliga iilor de
asigur ri sociale.

(2) Contraven iile prev zute la alin.(1) se sanc ioneaz  conform legii.
(3) Constatarea contraven iilor i aplicarea amenzilor se fac de c tre organele de control

ale Serviciului Fiscal de Stat, ale Casei Na ionale i ale caselor teritoriale.
(4) Amenzile aplicate pentru contraven iile stipulate în prezentul articol se fac venit la

bugetul asigur rilor sociale de stat.
[Art.51 modificat prin Legea nr.252-XVI din 22.11.2007, în vigoare 01.01.2008]
[Art.51 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Capitolul VIII
DISPOZI II TRANZITORII



Articolul 52. Examinarea litigiilor aflate pe rolul instan elor de judecat
(1) Litigiile aflate pe rolul instan elor de judecat  la data intr rii în vigoare a prezentei legi

se vor judeca potrivit legii în a c rei baz  a fost stabilit dreptul.
(2) Pîn  la înfiin area completelor de judecat  specializate în domeniul asigur rilor sociale,

cererile privind raporturile de asigur ri sociale n scute în temeiul prezentei legi se fac la
instan ele de judecat  competente spre a le solu iona conform legisla iei anterioare.

Articolul 53. Înfiin area Casei Na ionale
La data public rii prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se înfiin eaz

Casa Na ional .

Articolul 54. Numirea pre edintelui, constituirea Consiliului de Administra ie i aprobarea
statutului Casei Na ionale

(1) În termen de 30 de zile de la data public rii prezentei legi în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, Guvernul va numi pre edintele Casei Na ionale.

(2) În termen de 30 de zile de la numirea pre edintelui Casei Na ionale, se constituie
Consiliul de Administra ie i se aprob  statutul Casei Na ionale.

Articolul 55. Preluarea activit ilor i a patrimoniului
(1) În termen de 2 luni de la data adopt rii statutului s u, Casa Na ional  preia:
a) activit ile corespunz toare de la Fondul Social, Departamentul pentru Pensii i

Asisten  Social , de la Centrul de Calculare a Pensiilor i Indemniza iilor, de la organele
teritoriale ale Ministerului Muncii i Protec iei Sociale, învestite cu stabilirea i plata pensiilor i
altor drepturi de asigur ri sociale, precum i activit ile de la consiliile de expertiz  medical  a
vitalit ii din cadrul Ministerului S ii;

b) în administrare dot rile, cl dirile, spa iile i terenurile proprietate public , utilizate sau
aflate în administrarea structurilor prev zute la lit.a), conform listei aprobate de Guvern.

(2) De la data constituirii Consiliului de Administra ie i pîn  la intrarea în vigoare a
prezentei legi, Casa Na ional :

a) organizeaz  Casa de Asigur ri Sociale a municipiului Chi in u, precum i alte structuri
teritoriale;

b) preia de la Fondul Social, pe baz  de protocol i bilan  contabil, bugetul asigur rilor
sociale de stat, precum i indicatorii aferen i cheltuielilor de personal, în raport cu num rul
personalului preluat, care se aplic  pîn  la data intr rii în vigoare a prezentei legi i aprobarea
bugetului asigur rilor sociale de stat.

(3) Personalul care va fi preluat de Casa Na ional i de structurile sale teritoriale se
consider  transferat de la institu iile enumerate la alin.(1) lit.a).

(4) Pîn  la data intr rii în vigoare a prezentei legi, Guvernul i autorit ile administra iei
publice locale vor pune la dispozi ia Casei Na ionale localurile necesare func ion rii structurilor
ei teritoriale, organizate conform prezentei legi.

(5) Pîn  la data intr rii în vigoare a prezentei legi, Casa Na ional  stabile te codul personal
de asigur ri sociale i modalit ile de atribuire a acestuia.

(6) Forma i con inutul declara iei privind eviden a nominal  a asigura ilor i a obliga iilor
de plat  c tre bugetul asigur rilor sociale de stat, al declara iei de asigurare, al contractului de
asigurare, precum i al celorlalte documente necesare eviden ei drepturilor i obliga iilor de
asigur ri sociale, se stabilesc de Casa Na ional .

(7) Pîn  la data intr rii în vigoare a prezentei legi, Casa Na ional  comunic  conturile în
care se vireaz  sumele privind contribu ia de asigur ri sociale.

(8) La data intr rii în vigoare a prezentei legi, Casa Na ional  preia, pe baz  de protocol i
conform bilan ului contabil, disponibilit ile b ne ti, precum i crean ele i alte datorii ale
sistemelor de asigur ri sociale integrate sistemului public.



(9) La data intr rii în vigoare a prezentei legi, contribu ia de asigur ri sociale suportat  de
asigura ii cu contract individual de munc  din sistemul public nu va diminua venitul acestora.

(10) Men inerea veniturilor asigura ilor cu contract individual de munc  din sistemul
public se realizeaz  prin majorarea salariilor corespunz tor cotei de contribu ie de asigur ri
sociale suportat  în plus de c tre ace tia conform prezentei legi.

(11) Pentru asigura ii care realizeaz  venituri salariale lunare mai mari decît plafonul
stabilit de 3 salarii medii lunare pe economie, majorarea prev zut  la alin.(10) se aplic  la acest
plafon.

(12) Suma reprezentînd contribu ia individual  de asigur ri sociale datorat  de asigurat nu
se cuprinde  în cî tigul salarial, în func ie de care se calculeaz  contribu ia de asigur ri sociale de

tate i contribu ia individual  la fondul ajutorului de omaj.
[Art.55 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]
[Art.55 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, în vigoare 06.02.04]

Capitolul IX
DISPOZI II FINALE

Articolul 56. Recuperarea sumelor încasate necuvenit
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de presta ii de asigur ri sociale, inclusiv pensiile, se

recupereaz  de la beneficiari în termenul de prescrip ie de 3 ani.
(2) În cazul presta iilor de asigur ri sociale altele decît pensiile, recuperarea sumelor

prev zute la alin.(1) se efectueaz  de c tre angajator sau, dup  caz, de c tre institu ia care
efectueaz  plata drepturilor de omaj.

(3) Structurile teritoriale ale Casei Na ionale recupereaz  sumele pl tite necuvenit de la
pl titorii prev zu i la alin.(2).

(4) Sumele pl tite necuvenit prin intermediul structurilor teritoriale ale Casei Na ionale se
recupereaz  de la beneficiari în baza deciziei structurii respective, care constituie titlu
executoriu.

Articolul 57. Intrarea în vigoare a prezentei legi
(1) Prezenta lege intr  în vigoare la 1 iulie 2000, cu excep ia art.12 alin. (2), (3) i (4), care

vor fi puse în aplicare dup  achitarea tuturor datoriilor fa  de pensionari i fa  de al i
beneficiari de presta ii de asigur ri sociale ce se acord  prin sistemul public.

(2) Guvernul:
a) în termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea Legii nr.847-XIII din 24 mai

1996 privind sistemul bugetar i procesul bugetar, Codului fiscal nr.1163-XIII din24 aprilie
1997, Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 cu privire la administrarea impozitului pe venit i
pentru punerea în aplicare a titlurilor I i II ale Codului fiscal i altor legi;

- va pune în concordan  cu prezenta lege actele sale normative;
b) pe parcursul anului 2000, va adopta actele normative necesare execut rii prezentei legi.
(3) Angajatorii persoane fizice i juridice sînt obliga i s  pun  la dispozi ia Casei Na ionale

i a structurilor ei teritoriale datele i documentele necesare atribuirii codului personal de
asigur ri sociale, inerii eviden ei stagiului de cotizare i pl ii contribu iilor de asigur ri sociale
conform unei metodologii elaborate de Casa Na ional .

(4) La data intr rii în vigoare a prezentei legi, se abrog  Legea bugetului asigur rilor
sociale de stat nr.1359-XIII din 24 octombrie 1997.

PRE EDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV

Chi in u, 8 iulie 1999.
Nr.489-XIV.


