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ActuAlitAte sociAlă   
Încă un pas spre acordul 
moldo-polon în dome-
niul asigurărilor sociale

În AtenţiA pensionArilor      
Modalităţile de distribuire a 
pensiilor şi alocaţiilor sociale 
de stat               
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Totul despre pensii şi indemnizaţii în ziarul “Asigurarea Socială”

Continuă abonarea pentru anul 2011
prin “Poşta Moldovei”, “Moldpresa”, 

“Ediţii periodice”

AICI GĂSIŢI 
Particularităţile calculării

şi virării contribuţiilor
de asigurări sociale de stat 

obligatorii în anul 2011

Să prezinţi în perioada 1 - 15  iulie declaraţia pentru 
al II-lea trimestru  al anului 2011, dacă eşti persoană 

fizică sau juridică şi ai persoane angajate în baza 
contractului individual de muncă sau în baza altor con-

tracte de executare lucrări sau prestări servicii

Indice 21693 
- pentru persoanele 
fizice şi juridice

Indice 23693 
- abonare cu înlesniri 
pentru invalizi şi 
pensionari

La moment, sistemul public de asigurări sociale cuprinde 
două categorii de plătitori din sectorul agrar: cei ce se asigură 
în mod obligatoriu şi cei care se asigură benevol. Să vedem ce 
stabileşte Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 
anul 2011 pentru aceste categorii. 

Persoanele asigurate din agri-
cultură angajate prin contract 
de muncă  ori prin alte con-
tracte în vederea executării de 

lucrări sau prestări de servicii achită 6 % 
din salariu şi alte recompense. Totodată, 
angajatorii (persoane fizice şi juridice) 
care practică exclusiv activităţile enun-

ţate în grupele 01.1-01.4 din Clasificato-
rul activităţilor din economia Moldovei 
(CRM 007 – 2000), aprobat prin Hotă-
rîrea „Moldova-Standard” nr. 694-ST 
din 9 februarie 2000, achită obligatoriu 
pentru persoanele angajate 22 % din 
fondul de salarizare şi alte recompense 

Plătitorii 
din sectorul agrar: 
ce prevede pentru ei Legea Bugetului 

asigurărilor sociale de stat în 2011

Nu uIta!

continuare în pag. 3
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În perioada 1-3 iunie 2011 Direcţia generală de evidenţă a contribuabililor desfă-
şoară un seminar instructiv-metodic cu specialiştii  Direcţiilor (secţiilor) venituri din 
41 de unităţi teritoriale.

CNaS perfecţionează calitate 
muncii specialiştilor din 
Direcţiile venituri ai CtaS

desfăşurînd un seminar în perioada 1-3 iunie 2011

/actualitate socială /

● Către 01.06.2011 numărul be-
neficiarilor de prestaţii sociale, 
oferite prin Casa Naţională de 
Asigurări Sociale, a constituit:

- Indemnizaţii adresate familiilor cu copii - 
72.01 mii persoane;

- Compensaţii nominative - 235.9 mii persoa-
ne;

- Alocaţii lunare de stat - 10.4 mii persoane;

- Alocaţii nominale de stat pentru merite de-
osebite faţă de stat - 21.3 mii persoane;

- Compensaţie socială unică pentru perioa-
da ianuarie – martie 2011 - 513.7 mii persoane;

● Seminare zonale dedicate 
determinării bazei de calcul la 
calcularea indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului pînă la 3 ani 

În a doua jumătate a lunii iunie curent, specialiştii 
secţiilor calcul drepturi plătite de la Bugetul de stat ale 
CTAS au beneficiat de instruire în cadrul seminarelor 
zonale privind determinarea bazei de calcul la calcu-
larea indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la 
împlinirea vîrstei de 3 ani. Moderatori ai acestor acti-
vităţi au fost colaboratorii Direcţiei generale prestaţii 
sociale CNAS.

● Audit pilot al performanţei 
în stabilirea, plata şi evidenţa 
indemnizaţiilor adresate fami-
liilor cu copii

În perioada martie-iunie curent, în cadrul Di-
recţiei audit general a Direcţiei generale audit in-
tern s-a desfăşurat auditul pilot al performanţei în 
stabilirea, plata şi evidenţa indemnizaţiilor adre-
sate familiilor cu copii. Auditul s-a desfăşurat la 
CNAS şi la 5 subdiviziuni teritoriale, avînd drept 
scop verificarea eficienţei şi regularităţii aplicării 
prevederilor cadrului legal.

● Vizită de lucru în Polonia

În perioada 27-30 iunie 2011 un grup de spe-
cialişti ai CNAS a întreprins o vizită de lucru în 
vederea schimbului de experienţă în domeniul 
asigurărilor sociale, reformei sistemului de pensii, 
funcţionăii serviciului juridic la Institutul de Asi-
gurări Sociale al Republicii Polonia. Această vi-
zită a avut loc în baza prevederilor Protocolui de 
colaborare în domeniul asigurărilor sociale dintre 
Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii 
Moldova şi Institutul de Asigurări Sociale al Re-
publicii Polonia, semnat la 10 decembrie 2009.

Scopul seminarului a fost informarea şi acorda-
rea suportului metodologic specialiştilor Direcţiilor 
(secţiilor) venituri cu privire la specificul calculării 
şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat, 
reieşind din prevederile Legii BASS pe anul 2011, în-
tocmirea dării de seamă privind calcularea, utilizarea 
şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale trimes-
triale şi a informaţiilor la darea de seamă.

În cadrul seminarului specialiştii CTAS au primit 

instruiri despre calcularea majorărilor de întîrziere 
pentru neplata în termen  a contribuţiilor de asigurări 
sociale de stat, precum şi despre verificarea şi comple-
tarea documentelor ce ţine de efectuarea rambursări-
lor sumelor din BASS. De asemenea, la una din cele 
mai acute probleme ce ţine de colaborarea cu institu-
ţiile care nu prezintă declaraţiile persoanelor asigurate, 
specialiştii au propus un program de activităţi menit să 
îmbunătăţească situaţia la acest capitol.

/ ŞtiRi Pe scuRt /

23 iunie - Ziua profesională 
a funcţionarului public

Prin rezoluţia sa 57/277 ONU, a declarat data de 23 iunie – Ziua profesională 
a funcţionarului public şi a chemat statele-membre să organizeze cu această 
ocazie manifestaţii dedicate promovării importanţei serviciului public pentru 
societate, precum şi a contribuţiei acesteia în procesul de dezvoltare.

                               Mult stimaţi colegi, 

Vă felicit cordial cu Ziua profesională a funcţionarului public! 
Instituirea acestei zile de sărbătoare este o confirmare a importanţei rolului funcţi-

onarului public în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în 
capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare 
a deciziilor şi responsabilitate civică.

De profesionismul, experienţa, aspiraţia şi efortul Dvs. depinde dezvoltarea şi bu-
năstarea statului nostru. De aceea, sunt convinsă, funcţionarii publici îşi vor depune în 

continuare zelul întru realizarea celui mai important obiectiv -  consolidarea statului Republica Moldova şi 
activitatea competentă în interesul cetăţenilor.

În această frumoasă zi vreau să vă urez multă sănătate, realizări, succese mari şi noi în împlinirea misiunii 
de servire a ţării noastre!

Preşedinte al CNAS             Maria BortA
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Plătitorii din sectorul agrar: 
ce prevede pentru ei în 2011 Legea BaSS

tipurile drepturilor şi 
veniturilor din care 

nu se calculează 
contribuţii de

 asigurări sociale de 
stat obligatorii

Prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 489-XIV 
din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări so-
ciale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale 
de stat obligatorii (inclusiv contribuţie individuală de 
asigurări sociale de stat obligatorii în proporţie de 6% 
din salariu şi din alte drepturi plătite de angajator către 
angajat sau în folosul lui) din următoarele drepturi şi 
venituri: 

1. Ajutorul material acordat în caz de calamitate 
naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, acordat 
prin hotărîre de Guvern sau prin decizie a autorităţii 
administraţiei publice locale, prin decizie a consiliului 
fondului republican sau a consiliului fondului local de 
susţinere socială a populaţiei. 

2. Ajutorul material, în expresie bănească sau na-
turală, acordat pe parcursul anului de către angajator 
angajatului sau fostului angajat la locul principal de 
muncă în alte cazuri decît cele specificate la pct.1 în 
mărime ce nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe 
economie prognozat şi aprobat anual de Guvern. 

3. Sumele compensatorii (diurnele de deplasare şi 
sumele plătite în locul diurnelor, compensarea preju-
diciului cauzat angajaţilor prin mutilare sau prin altă 
vătămare a sănătăţii în procesul muncii), cu excepţia 
compensaţiei pentru concediul nefolosit în caz de con-
cediere. 

4. Indemnizaţiile plătite conform art. 24 alin. (3) 
din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 
statutul alesului local. 

5. Sumele de compensare a salariului neachitat în 
termen, acordate conform Hotărîrii Guvernului nr. 
535 din 7 mai 2003 privind aprobarea Modului de cal-
culare şi de plată a sumei de compensare a pierderii 
unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea terme-
nelor de achitare a acestuia. 

6. Sumele primite de angajaţi cetăţeni ai Republicii 
Moldova din realizarea proiectelor de asistenţă tehnică 
finanţate de donatorii externi în cazul în care acorduri-
le internaţionale la care Republica Moldova este parte 
prevăd scutirea de plata contribuţiilor de asigurări so-
ciale de stat obligatorii. 

7. Sumele primite de persoanele asigurate pentru 
asigurările obligatorii sau benevole, indiferent din ce 
cont au fost plătite contribuţiile de asigurări. 

8. Indemnizaţiile plătite în caz de concediere în 
conformitate cu legislaţia, cu excepţia indemnizaţiei 
unice acordate potrivit art. 42 alin. (3) din Legea nr. 
158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public, art. 25 alin. (1) din Le-
gea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 
alesului local şi art. 45 al Legii serviciului în organele 
vamale nr. 1150-XIV din   20 iulie 2000. 

9. Sumele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte de 
protecţie şi alte mijloace de protecţie individuală, pen-
tru lapte şi hrană curativ-dietetică, sumele pentru plata 
biletelor în sanatorii, în casele de odihnă şi în instituţi-
ile de întremare pentru copii. 

10. Sumele ce se constituie din valoarea cadourilor 
(premiilor în obiecte) primite de angajaţi sau de foştii 
angajaţi la locul principal de muncă, precum şi sumele 

/ Pagina agentului economic /

continuare din pag. 4

dintre care 16% se achită din mijloacele angajatorului, 
iar 6% de la bugetul de stat. Termenul de virare a con-
tribuţiilor este pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare 
celei de gestiune, iar asiguraţii acestei categorii benefi-
ciază de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale.

Menţionăm că, în vederea susţinerii agricultorilor, 
precum şi în scopul bunei desfăşurări a lucrărilor agri-
cole, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 
anul 2011, prevede că pentru angajatorii din agricultu-
ră, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică 
de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata 
în termenele stabilite a contribuţiilor de asigurări soci-
ale de stat obligatorii, calculate pentru anul 2011, se va 
aplica cu începere de la 1 noiembrie 2011.

Cea de-a doua categorie sînt persoanele fizice pro-
prietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelu-
crează terenul în mod individual şi achită taxa fixă 
de 1080 lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din suma 
respectivă lunar. Contribuţiile de asigurări sociale se 

achită în momentul încheierii contractului de asigurări 
sociale, oricînd pe parcursul anului, astfel asiguraţii 
acestei categorii beneficiază de pensie pentru limită de 
vîrstă şi ajutor de deces.

continuare din pag. 1

/ nou în legislaţie /

Beneficiarii compensaţiei sociale unice 
de 390 lei, pentru perioada 

ianuarie-martie 2011, întîrzie să-şi ridice 
banii de la filialele Băncii de Economii S.a.

Circa 11 mln. lei din cele 201, 6 mln. 
alocate din bugetul de stat pentru pla-
ta compensaţiei sociale unice au rămas 
nesolicitate de persoanele defavorizate, 
preponderent, din municipiile Chişinău 
şi Bălţi.

Amintim că, pentru susţinerea persoanelor 
defavorizate, pentru perioada 1 ianuarie - 31 
martie a anului 2011, s-a acordat o compensa-
ţie socială unică în cuantum de 390 lei. De la 8 
aprilie 2011 mijloacele financiare pentru plata 
compensaţiilor sociale unice au fost transferate 
filialelor Băncii de Economii. 

De aceea, beneficiarii de compensaţii sociale 
unice care până la momentul actual nu s-au adre-
sat la reprezentanţele şi filialele Băncii de Econo-
mii S.A. sunt invitaţi să-şi ridice banii până la 1 
iunie 2011. În caz contrar, sumele compensaţi-
ilor sociale unice nesolicitate de beneficiari în 
decurs de 3 luni consecutive din luna transferă-
rii, vor fi restituite în luna iulie pe contul Casei 
Naţionale de Asigurări Sociale. Pentru reluarea 
plăţii  compensaţiilor sociale unice beneficiarii 
vor trebui să se adreseze la casele teritoriale de 
asigurări sociale. 
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ce se constituie din valoarea premiilor în obiecte şi a 
recompenselor băneşti primite la concursuri şi com-
petiţii. 

11. Bursele elevilor, studenţilor şi doctoranzilor în-
scrişi la cursurile de zi şi bursele sportivilor, stabilite 
conform legislaţiei. 

12. Sumele plătite elevilor din şcolile profesionale 
polivalente, şcolile de meserii şi şcolile medii de cultu-
ră generală pentru lucrările executate de ei. 

13. Sumele plătite pentru compensarea cheltuielilor 
de călătorie, de transport al bunurilor şi de închiriere a 
locuinţei în caz de transfer sau de trecere cu lucrul, în 
interes de serviciu, în altă localitate. 

14. Retribuirea muncii efectuate în afara orelor de 
program, virată la bugetul respectiv sau la fondurile de 
binefacere. 

15. Indemnizaţia plătită tinerilor specialişti din 
contul plătitorului de contribuţii pentru concediul 
acordat după absolvirea instituţiei de învăţămînt supe-
rior, mediu de specialitate sau secundar profesional. 

16. Indemnizaţia unică acordată tinerilor specia-
lişti la angajare, conform Hotărîrii Guvernului nr. 321 
din 20 martie 1998 cu privire la majorarea salariilor 
angajaţilor din sfera bugetară. 

17. Indemnizaţia acordată pentru incapacitate 
temporară de muncă. 

18. Indemnizaţiile de asigurări sociale. 
19. Toate tipurile de indemnizaţii, compensaţii, alo-

caţii şi ajutoare plătite de la bugetul de stat sau de la bu-
getele unităţilor administrativ-teritoriale beneficiarilor 
prin intermediul sistemului public de asigurări sociale.

20. Toate tipurile de pensii stabilite în conformitate 
cu legislaţia cu privire la pensii. 

21. Veniturile din gestionarea proprietăţii (divi-
dende, procente, drepturi la cotele de participare). 

22. Cîştigurile din obligaţiunile împrumuturilor de 
stat şi sumele primite la stingerea obligaţiunilor. 

23. Cîştigurile de la loterii desfăşurate în modul şi 
în condiţiile stabilite de Guvern. 

24. Plăţile compensatorii pentru donarea de sînge 
conform Hotărîrii Guvernului nr. 1240 din 27 octom-
brie 2006 cu privire la aprobarea normelor de asigurare 
cu produse alimentare, medicamente şi consumabile a 
bolnavilor (maturi şi copii), precum şi a normelor de 
compensare a donatorilor de sînge şi alimentaţia lor. 

25. Sumele primite de persoane fizice asigurate sub 
formă de granturi (ajutor cu titlu gratuit), acordate 
de instituţii internaţionale şi naţionale, de organizaţii 
(fundaţii) internaţionale de binefacere, precum şi de 
agenţi economici. 

26. Sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele 
obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia ve-
niturilor obţinute conform contractelor pentru execu-
tarea de lucrări sau prestarea de servicii. 

27. Sumele plătite, conform legislaţiei, pentru im-
plementarea invenţiilor şi propunerilor de raţionaliza-
re, precum şi pentru dreptul de autor asupra acestor 
invenţii şi propuneri. 

28. Ajutorul material acordat de organizaţiile sin-
dicale şi patronale conform regulamentelor lor. 

29. Compensaţiile şi indemnizaţiile unice pentru 
absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în primii 3 ani 
de activitate, acordate conform art.11 din Legea ocro-
tirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 şi art. 53 
alin. (9) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 
iulie 1995. 

30. Indemnizaţia unică în cazul reducerii capaci-
tăţii de muncă sau în cazul decesului lucrătorului în 
urma unui accident de muncă sau îmbolnăvirii profe-
sionale, acordată conform art. 18 al Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008.

Anexa 5, LEGE Nr. 54 din 31.03.2011 a Bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

continuare din pag. 3

/9. 06 2011, Polonia// Cea de a II-a 
rundă de consultări asupra pro-
iectului de Acord bilateral în do-
meniul asigurărilor sociale între 
Republica Moldova şi Republica 
Polonă a avut loc în perioada 7-9 
iunie 2011

Specialiştii Casei Naţionale de Asigurări Socia-
le, Iulia Saenco, şeful Secţiei relaţii internaţionale şi 
protocol, Olga Mihaeş, consultantul Direcţiei supra-
vegherea aplicării legislaţiei nr.1 au participat la cea 
de a II-a rundă de consultări pe marginea proiectului 
de Acord bilateral în domeniul asigurărilor sociale în-
tre Republica Moldova şi Republica Polonă, precum 
şi a proiectului Aranjamentului Administrativ pentru 
aplicarea Acordului bilateral în domeniul asigurărilor 
sociale între Republica Moldova şi Republica Polonă, 
care a avut loc la Varşovia, Polonia, în perioada 7-9 
iunie 2011.

 Proiectul acordului prevede exportul prestaţiilor 
de asigurări sociale, acordate în conformitate cu legis-
laţiile naţionale ale celor două state, ceea ce presupu-
ne dreptul unei persoane asigurate de a beneficia de 
prestaţiile obţinute în unul din statele contractante, 
pe teritoriul statului de domiciliu. Conform dispozi-
ţiilor Acordurlui, stagiul de cotizare realizat în baza 

legislaţiei celor două state, pînă la intrarea în vigoare 
a acestora este luat în considerare pentru stabilirea 
drepturilor la prestaţii. Persoana îndreptăţită va bene-
ficia de prestaţii indiferent de cetăţenie şi, chiar dacă 
domiciliază pe teritoriul celuilalt stat contractant.

Rolul Aranjamentului moldo-polon este de a facilita 
aplicarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale de 
către statele contractante. Astfel, proiectul Aranjamen-
tului determină instituţiile competente şi organismele 
de legătură ale celor două state contractante care vor 
aplica Acordul şi vor menţine relaţiile între ele.

De asemenea, proiectul Aranjamentului stabileşte 
mecanismele de plată a prestaţiilor de asigurări soci-
ale, instituţiile responsabile pentru plata lor, docu-
mentele necesare persoanelor beneficiare de prestaţii, 
precum şi facilitează comunicarea între autorităţile şi 
instituţiile celor două state.

Încă un pas spre acordul moldo-
polon în domeniul asigurărilor sociale

/21 - 22. 06 2011, Geneva, Elveţia//

CNAS la cea de-a 104-a Adunare a 
Biroului Asociaţiei Internaţionale 
pentru Securitate Socială (ISSA)

Dna Maria Borta, Preşedinte al CNAS, şi Carina 
Turcin, şef Direcţie Relaţii Internaţionale, Comuni-
care şi Protocol au participat la cea de-a 104-a Adu-
nare a Biroului Asociaţiei Internaţionale pentru Se-
curitate Socială (ISSA), care a avut loc la 21 iunie la 
Geneva, Elveţia, iar la 22 iunie şi la Seminarul tehnic 
„Abordările proactive şi preventive în domeniul se-
curităţii sociale”.

/28. 06 2011, Bacu, Azerbaijan//
Deschiderea Centrului de Legătură 
ISSA pentru Eurasia şi desfăşurarea 
seminarului tehnic privind protec-
ţia socială a lucrătorilor migranţi în 
contextul globalizării.

La 28 iunie curent, la Bacu, Azerbaidjan, a avut 
loc inaugurarea oficială a Centrului de Legătură ISSA 
(Punct Focal) pentru Eurasia (au participat Armenia, 
Republica Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, 
Kîrghîstan, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Tad-
jikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan).

Deschiderea Centrului de Legătură a fost ur-
mată de un seminar tehnic cu ocazia aniversării a 
cincea a Declaraţiei ISSA privind protecţia socială 
a lucrătorilor migranţi în contextul globalizării. La 
ceremonie a participat o delegaţie a Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale condusă de către preşedintele 
CNAS, dna Maria Borta. Seminarul tehnic, precum 
şi Punctul Focal au fost găzduite de Fondul de pro-
tecţie socială de stat a Republicii Azerbaijan.
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Pensiile şi alocaţiile sociale de stat  stabilite cetă-
ţenilor în conformitate cu legislaţia în vigoare 
se distribuie acestora prin intermediul subdi-

viziunilor teritoriale ale Întreprinderii de Stat „ Poşta 
Moldovei”(oficii poştale) şi Băncii de Economii S.A. 
(filiale şi reprezentanţe). Selectarea modalităţii de 
distribuire (oficii poştale sau filială, reprezentanţa 
Băncii de Economii S.A.) se face în exclusivitate de 
beneficiar şi  nu poate fi intimidat de nimeni în aceas-
tă alegere.

Plata pensiei, alocaţiei sociale de stat prin inter-
mediul subdiviziunilor teritoriale ale Băncii de Eco-
nomii S.A. conform prevederilor Regulamentului 
privind modul de plată a pensiilor stabilite în siste-
mul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor 
sociale de stat, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 929 din 15.08.2006 se efectuează în baza cererii 
depuse în scris de către beneficiar la casa teritorială 
de asigurări sociale de la locul de trai (CTAS), în de-
cursul unui an. Pentru continuarea transferării pen-
siei, alocaţiei pe contul beneficiarului este necesar ca 
acesta din timp, pînă la expirarea termenului de un 

an, să depună la CTAS o nouă cerere. Dacă benefi-
ciarul de pensie, alocaţie nu a depus o nouă cerere, 
plata pensiei, alocaţiei se transferă la oficiul poştal 
de la domiciliu. Reluarea plăţii pensiei, alocaţiei prin 
Banca de Economii S.A. în cazul dat se reia numai la 
cererea beneficiarului depusă  la CTAS. 

 Pensia, alocaţia stabilită se achită personal titula-
rului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora. 
Mandatarului pensia i se plăteşte numai la prezen-
tarea procurii, care, potrivit art. 34 al Legii privind 
pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 
14.10.1998, este valabilă timp de 6 luni consecutive. 

Procurile se eliberează de notari, autorităţile admi-
nistraţiei publice locale. Totodată, conform prevederi-
lor art. 252 al Codului Civil al Republicii Moldova, pro-
curile eliberate pentru primirea pensiei, alocaţiei pot fi 
autentificate de administraţia de la locul de muncă sau 
de studii a persoanei care eliberează procura, de organi-
zaţia de exploatare a locuinţelor de la domiciliul persoa-
nei sau de administraţia instituţiei medicale, unde este 
internată persoana care eliberează procura. Aceste pro-
curi sînt echivalente cu procurile autentificate notarial.

Nu uitaţi să depuneţi o cerere pînă 
la sfîrşitul anului, pentru a 

ridica pensia de pe cardul bancar 

/ în atenţia PensionaRiloR /

► Modalităţile de distribuire a pensiilor şi 
alocaţiilor sociale de stat

/ colaboRaRe bilateRală /

mamele deţinute în 
penitenciare primesc 

indemnizaţii pentru 
îngrijirea copilului

►Modul de stabilire a indem-
nizaţiei unice la naşterea copi-
lului şi a indemnizaţiei lunare 
pentru îngrijirea copilului 
mamelor deţinute în instituţii 
penitenciare, care cresc şi în-
grijesc copii în aceste instituţii.

În conformitate cu Regulamentul cu privire la 
indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiem-
brie 2002, completat şi modificat prin Hotărîrea 
nr.460 din 24 martie 2008,  mamele deţinute în in-
stituţii penitenciare, care cresc şi îngrijesc copii în 
aceste instituţii, beneficiază de dreptul la indemni-
zaţie unică la naşterea copilului şi la indemnizaţie 
lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea 
vîrstei de 1,5 ani.

 Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copi-
lului se stabileşte cu condiţia, că a fost solicitată 
în termen de 12 luni de la naşterea copilului. În 
cazul în care indemnizaţia respectivă a fost soli-
citată mai tîrziu de termenul indicat, aceasta se 
stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pen-
tru 12 luni premergătoare datei adresării.

pentru stabilirea indemnizaţiilor sunt necesare 
următoarele documente:  

• actul de identitate al mamei;
• certificatul de naştere al copilului; după caz 

certificatul de naştere al copilului premergător; 
• adeverinţa de naştere a copilului (este nece-

sară doar în cazul indemnizaţiei unice la naşterea 
copilului – F-3NA); 

• certificatul, care confirmă perioada aflării 
deţinutei în instituţia penitenciară.

Pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate fa-
miliilor cu copii pentru mamele deţinute, care 
cresc şi îngrijesc copii în aceste instituţii, adminis-
traţia penitenciarului acumulează actele necesare 
prezentate de condamnată le expediază casei te-
ritoriale de asigurări sociale unde se află instituţia 
penitenciară. 
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/ întRebaRe-RăsPuns /

Îmi ispăşesc pedeapsa într-o instituţie 
penitenciară din republica Moldova. În 
anul 1986 am participat la lichidarea con-
secinţelor avariei la CAe de la Cernobîl. 
Pot oare să beneficiez de o pensie ca parti-
cipant la lichidarea acestor consecinţe?

G. Lipcanu, r-l Ialoveni

În conformitate cu prevederile art.31 (31) al Legii 
privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV 
din 14.10.1998, în vigoare de la 01.01.1999, pentru 
stabilirea pensiilor persoanelor condamnate şi deţinute 
în instituţiile penitenciare, care anterior nu au benefi-
ciat de pensie, administraţia adună actele necesare ale 
condamnatului, inclusiv, cererea de solicitare a pensiei, 
autentifică semnătura acestuia pe cererea respectivă şi 
expediază setul de acte în termen de 5 zile Casei terito-
riale de asigurări sociale, în raza căruia se află instituţia 
penitenciară, unde se înregistrează în mod obligatoriu.

De asemenea, art. 20 din legea nominalizată mai sus 
prevede că, asiguraţii încadraţi în grad de invaliditate be-
neficiază de dreptul la pensie de invaliditate dacă îndepli-
nesc condiţia stagiului de cotizare necesar: pentru persoa-
ne cu vîrsta de peste 31 ani – 5 ani de stagiu de cotizare.

Sunt angajat în bază de contract la 
un proiect al Băncii Mondiale de Ameli-
orare a Competivităţii. În cazul, dat, an-
gajatorul trebuie să achite toate plăţile 
prevăzute de legislaţia republicii Mol-
dova, inclusiv contribuţiile de asigurări 
sociale obligatorii de stat. Aş vrea să 
ştiu, dacă la calcularea viitoarei pensii 
se va lua în consideraţie stagiul de coti-
zare, contribuţiile de asigurări sociale şi 
venitul asigurat din activitatea mea de 
consultant la proiectul menţionat?

I. Dumbravă, or. Chişinău

Conform prevederilor Legii privind pensiile de asi-
gurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.12.1998, stagiul 
de cotizare reprezintă însumarea perioadelor de activita-
te în care s-a plătit contribuţia la fondul de pensii; con-
tribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat sunt con-
tribuţiile datorate de participanţii la sistemul public de 
asigurări sociale iar venitul asigurat pe care s-au achitat 
contribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat con-
stituie baza de calcul al pensiei în sistemul public. 

Respectiv, dacă angajatorul dumneavoastră a pre-
zentat declaraţia persoanei asigurate pentru anul de 
activitate în proiectul nominalizat, atunci la calcularea 
pensiei dvs. se vor lua în consideraţie atît stagiul de 
cotizare, contribuţiile de asigurări sociale, cît şi venitul 
asigurat pentru perioada dată. 

Sunt pensionară, dar continui să acti-
vez. La începutul anului 2009 am depus 
cerere pentru a primi un bilet de trata-
ment balneosanatorial. În anul 2010 au 
fost operate modificări în regulamentul 
privind condiţiile, modul de asigurare, 
evidenţă şi distribuire a biletelor de tra-
tament sanatorial. Vreau să ştiu, dacă 
cererea mea cade sub incidenţa modifi-
cărilor nominalizate?

A. Rotaru, or. Cahul

Dacă dumneavoastră nu aţi realizat dreptul la 
reabilitarea medicală potrivit cererii depuse în anul 
2009, iar în perioada după anul 2009 nu aţi beneficiat 
de bilet în conformitate cu alte acte normative, atunci 
Casa teritorială de asigurări sociale de la domiciliu 
este în drept să elibereze bilet în anul curent, indife-
rent de faptul că, la moment, dumneavoastră sunteţi 
angajată în cîmpul muncii. 

Modul de soluţionare a cazului dat se argumen-
tează prin explicaţia Ministerului Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei din scrisoarea Nr.01-2490 din 09 
august 2010, în care se precizează că prevederea sti-
pulată la litera c), alin.(1) din art.16 al Legii cu privi-
re la veterani, nu se aplică în cazul veteranilor mun-
cii, care au solicitat biletul pînă la 01.01.2010. Astfel, 
persoanele care au depus cererea pînă la modificarea 
legii nominalizate sunt în drept să beneficieze de bilet 
de tratament sanatorial.

Am activat 20 de ani în industria 
piscicolă pe teritoriul Federaţiei ruse. 
În 1998, la atingerea vîrstei de 50 de 
ani, în conformitate cu legislaţia de 
pensionare a Rusiei, mi s-a stabilit o 
pensie pentru limită de vîrstă în con-
diţii avantajoase. Fiind originar din 
Moldova, din anul 1998 m-am stabilit 
cu traiul la baştină. În anul 2010, am 
atins vîrsta de pensionare pentru li-
mită de vîrstă – 62 de ani (prevedere 
a legislaţiei republicii Moldova), şi 
odată cu aceasta nu mai beneficiez de 
pensia acordată de rusia. De ce?   

I. Pruteanu, r-l Anenii Noi 

În conformitate cu Acordul încheiat dintre Gu-
vernul Republicii Moldova şi al Federaţiei Ruse 
privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în do-
meniul asigurării cu pensii, în vigoare din 04 de-
cembrie 1995, persoanele care s-au strămutat (s-au 
mutat) după această dată de pe teritoriul unui stat 
pe teritoriul altui stat cu traiul permanent, cad sub 
incidenţa Acordului menţionat. 

Potrivit stipulărilor Acordului dat, stabilirea 
pensiei cetăţenilor (persoanelor) ambelor state se 
efectuează la locul permanent de trai al acestora, 
conform legislaţiei statului, pe teritoriul căruia do-
miciliază. În cazul în care, legislaţia statului la noul 
loc de trai al beneficiarului de pensie nu prevede 
stabilirea pensiei în temeiul respectiv, plata pensi-
ei continuă a fi realizată de statul de pe teritoriul 
căruia a plecat persoana pînă la apariţia dreptului 
la asigurarea cu pensie conform legislaţiei statului 
de strămutare.

În 1998, stabilindu-vă cu domiciliul permanent 
în Republica Moldova, aţi căzut sub incidenţa nor-
melor Acordului nominalizat mai sus. Deoarece, le-
gislaţia de pensionare a RM nu prevede stabilirea 
pensiei pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoa-
se, conform art.7 al Acordului,  Fondul de Pensii al 
Federaţiei Ruse a continuat să vă asigure cu pensie 
pînă la apariţia dreptului la pensie conform legis-
laţiei RM, adică 62 de ani pentru bărbaţi. Odată cu 
aceasta, a încetat plata pensiei din Federaţia Rusă.

● pensie persoanelor condamnate şi deţinute în instituţiile penitenciare ● stagiu de cotizare 
● bilet de tratament balneosanatorial ● pensie pentru limita de vîrstă

Cu profundă tristeţe în suflet regretăm 
vestea plecării dintre noi a celei care a fost 
Larisa VLASENCO, consultant Secţia Cal-
cul Drepturi Sociale CTAS Hînceşti şi expri-
măm sincere condoleanţe rudelor şi apropi-
aţilor răposatei.

Colectivul CNAS

SECtorul 
“linia fierbinte” al CNAS acordă 

audienţă
şi răspunde la întrebările cetăţeni-

lor prin telefon luni-vineri 
(8:00 -12:00, 13:00 -17:00)

 Adresa: mun. Chişinău, 
str. Gh. tudor, nr. 3 

tel. 28-61-15

Adresările în scris le puteţi expedia pe 
adresa: 

MD-2028, or. Chişinău, str. Gh. tudor 
nr. 3, Casa Naţională de Asigurări 

Sociale

La întrebările privind implementarea 
evidenţei individuale recomandăm să vă 
adresaţi la CNAS tel.: 25-76- 37 (...39, 40, 
41, 42), fax: 25-76-38 sau la oficiile Case-
lor teritoriale de asigurari sociale.

În sectoarele mun. Chişinău:

Centru - 22-35-88, 22-64-60 
Botanica - 52-37-33 
rîşcani - 22-35-38, 21-08-91 
Buiucani - 75-75-10 
Ciocana - 40-72-20, 40-77-16,     
                 75-45-40
Secţia Comunicare tel.: 257-550, 
257-549, fax 257-547



Particularităţile calculării şi virării contribuţiilor
de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2011
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Calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continu-
are - contribuţii), se efectuează în conformitate cu  prevederile  Legii  privind sistemul 
public  de  asigurări  sociale nr.489-XIV  din  08  iulie  1999 (Monitorul Oficial nr.1-4  
din  06.01.2000),  Legii bugetului  asigurărilor  sociale de stat pe anul 2011 nr. 54 din  
31.03.2011, intrată în vigoare din 20.04.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.63-64 din 20.04.2011) (în  continuare  - Lege),  şi a altor acte legislative.

 În sistemul public de asigurări sociale de stat sunt stabilite două tipuri de contribuţii 
obligatorii:

- contribuţia, datorată de către angajatori;
- contribuţia individuală, datorată personal de unii plătitori, persoane fizice.

Contribuabili la bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
 
Pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile art.17 a Legii privind sistemul 

public de  asigurări  sociale,  contribuabili  la   bugetul asigurărilor sociale de stat 
sunt, după caz: 

- Angajatorii;
- Persoanele   juridice  asimilate,  în  condiţiile  Legii   privind sistemul   public  

de  asigurări  sociale,  angajatorului,  la  care  îşi desfăşoară  activitatea  salariaţii 
prevăzuţi la art.4, pct.2 (persoana care  desfăşoară  activitate  în  funcţie electivă 
sau  este  numită  la nivelul  autorităţii  executive, legislative, pe durata mandatului, 
judecători, procurori, avocaţi parlamentari, ale cărei  drepturi şi obligaţii sunt asi-
milate în condiţiile legii date  cu cele  ale  persoanelor care desfăşoară activitate în 
baza unui  contract individual de muncă);

- Angajaţii  care  datorează contribuţii individuale  de  asigurări sociale;
- Persoanele  care  îşi desfăşoară activitatea, în bază  de  contract individual de 

muncă, la angajatorii care nu sunt înregistraţi în calitate de rezidenţi în Republica 
Moldova; 

- Persoanele fizice ce îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe cont propriu;
- Persoanele fizice angajaţi prin contract în străinătate, dacă acordurile şi conven-

ţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd alte condiţii; 
-  Persoanele fizice care încheie contract individual de asigurare socială.

Baza de calcul

Baza de calcul a contribuţiilor, datorate de către angajatori şi salariaţii angajaţi, 
prin contract  individual  de  muncă  ori  prin  alte contracte în vederea executării de 
lucrări sau prestării de servicii o constituie fondul de salarizare şi alte recompense.

Nu vor fi incluse în baza de calcul a contribuţiilor tipurile de drepturi şi venituri 
specificate în anexa nr.5 la Lege.

 tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi 
termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat
 
Tarifele contribuţiilor, termenele  de virare a  acestora  la bugetul asigurărilor 

sociale de  stat  sunt stabilite pentru anul 2011  prin anexa nr.3 la Lege după cum 
urmează: 

la pct.1.1
Angajatorul calculează  şi  virează contribuţii conform tarifului  în proporţie de 

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense şi 6% din salariul calculat şi din 
alte recompense pentru: 

- persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în 
vederea executării de lucrări sau prestării de servicii1, cu excepţia celor specificate 
la punctele 1.2. - 1.4;

- pentru cetăţeni ai  Republicii Moldova angajaţi prin contract  în proiecte, insti-
tuţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa finanţării  activităţilor, în cazul 
în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este  parte nu prevăd  
scutirea de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

- pentru persoanele  care desfăşoară activitate în funcţie  electivă sau sunt numite 
în autorităţi executive;

- judecători, procurori, avocaţi parlamentari;
Virarea contribuţiilor  se  va  efectua lunar, până  la  sfârşitul lunii imediat ur-

mătoare celei de gestiune.

la pct.1.2
La acest punct din Lege s-a delimitat o categorie distinctă de salariaţi şi anume 

acei care activează în condiţii speciale de muncă conform anexei nr.6 la prezenta 
lege, unde s-a expus enumerativ lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă 
ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale. 

Pentru aceste persoane (care sunt enumerate în listă) angajatorul va calcula şi 
achita 33% la fondul de salarizare şi la alte recompense şi 6% din salariul calcu-
lat şi din alte recompense ale acestora. 

Virarea  contribuţiilor  se  va  efectua lunar, până  la  sfârşitul lunii imediat ur-
mătoare celei de gestiune.

la pct.1.3.
Angajatorul pentru persoanele care întrunesc condiţiile stipulate la art.24  alin.

(20)  din  Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie  1997,  pentru punerea  în  aplicare a titlu-
rilor I şi II ale Codului fiscal va  vira taxa  lunară  fixă calculată conform tarifului de 
23% la baza de  calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozat pentru 
anul 2011 {(3 300 lei  x 2) x 23% = 1518  lei}.

 
remarcă: Tariful nominalizat poate fi aplicat de către angajatorii a căror activi-

tate de bază este elaborarea şi realizarea de programe informaţionale şi corespunde 
activităţilor conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, aprobat  
prin Hotărârea Departamentului „Moldova Standard” nr.694-ST din 09.02.2000,  
subsecţia  72,  subclasa  72.20.0 “Realizarea de programe”, pentru angajaţii care 
întrunesc specialităţile:

Pentru persoanele enumerate, la completarea şi prezentarea declaraţiilor per-
soanelor asigurate formularul REV 5, se va indica codul specialităţilor, în cores-
pundere cu Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova(CORM), elaborat în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.710 din 23 septembrie 
1994 „Cu privire la Programul de Stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul 
mondial de contabilitate şi statistică”, aprobat şi pus în aplicare de la 01.04.1998 
prin hotărârea Moldova standard nr.336-ST din 20.01.1998.

Pentru ceilalţi angajaţi, aceşti angajatori vor calcula contribuţii conform tarifului 
de 23% la fondul de salarizare şi la alte recompense ale acestora.

Totodată, în condiţiile prevederilor art.5(1) al Legii se vor calcula şi  vira  con-
tribuţii individuale de asigurare socială în proporţie de 6% din salariu calculat şi 
alte recompense. Contribuţia individuală se calculează şi se reţine în modul general 
stabilit pentru ambele categorii de salariaţi. 

Virarea contribuţiilor  se  va  efectua lunar, până la sfârşitul lunii imediat ur-
mătoare celei de gestiune.    

la pct.1.4
 Angajatorii din  agricultură2 care practică exclusiv activităţile enunţate în gru-

pele 01.1-01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM 007-
2000), aprobat prin Hotărârea Departamentului „Moldova Standard” nr.694-ST din 
9 februarie 2000, pentru asigurarea persoanelor angajate prin contract individual de 
muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, 
va calcula contribuţii conform tarifului de 22% la fondul de salarizare şi alte recom-
pense pentru tot personalul unităţii, urmând ca 16% din această sumă să le vireze 
din mijloacele întreprinderii, iar diferenţa de 6% din acestea să se plătească de la 

1 Noţiunile contractului  individual  de muncă, ale contractelor  în vederea  executării  de  lucrări sau 
prestări servicii,  asemănările  şi deosebirile  lor, au fost expuse în scrisoarea CNAS nr.588 din 09 martie 
2004 „Particularităţile  calculării  şi  achitării  contribuţiilor  de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 
2004”

2 Sub incidenţa noţiunii “angajator din agricultură”, cad întreprinzătorii individuali (persoane fizice) şi 

organizaţiile (persoane juridice), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare la care 
activează persoane fizice şi activitatea cărora este prelucrarea terenurilor agricole, creşterea culturilor vege-
tale şi animalelor, precum şi prestarea serviciilor auxiliare prevăzute de grupele 01.1-01.4 din Clasificatorul 
activităţilor din economia Moldovei (CRM 007-2000), aprobat prin Hotărârea “Moldova-Standard” nr.649-
ST din 09.02.2000, pus în aplicare începând cu 01.02.2001.
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bugetul de stat prin virarea de la acest buget la bugetul asigurărilor sociale de stat. 
Pentru aceşti asiguraţi angajatorul va calcula şi vira contribuţiile individuale în pro-

porţie de 6% din salariul calculat şi din alte recompense.
Unităţile economice, din agricultură, care exercită câteva genuri de activitate ur-

mează să calculeze contribuţiile din tariful general, prevăzut pentru toţi contribuabilii 
la bugetul respectiv în pct.1.1. 

Virarea contribuţiilor  se  va  efectua lunar, până la sfârşitul lunii imediat urmă-
toare celei de gestiune.

 
Cu toate acestea, reieşind din prevederile pct.13 al Clasificatorului, efectuarea ac-

tivităţilor de bază presupune realizarea unui şir de activităţi auxiliare destinaţia că-
rora este în exclusivitate de a realiza activitatea principală de producţie a subiectului 
juridic (evidenţa contabilă, transporturi, depozitări, desfacere, publicitate, reparaţii, 
etc.), asigurând cu mărfuri şi servicii cu caracter trecător, destinate pentru utilizarea în 
această verigă economică.

Prin urmare, activităţile auxiliare, menirea cărora este în exclusivitate de a asigura 
efectuarea activităţilor de bază, se includ în activităţile de bază, astfel că, dacă activită-
ţile de bază ale întreprinderilor se includ exclusiv în grupele 01.1-01.4. din Clasificator 
şi nu formează un grup sau categorie separată, atunci şi activităţile auxiliare se consi-
deră ca parte componentă a grupelor nominalizate.  

În cazul în care, angajatorul din agricultură a pierdut dreptul de a beneficia de tariful 
privilegiat, practicând şi alte activităţi , ei nu mai pot calcula şi achita contribuţii din 
tariful de 22% şi acestora li se vor face recalculările corespunzătoare, reieşind din 
tariful de 23% pentru întreaga perioada de gestiune- pentru tot anul 2011.

Acest fapt se datorează condiţiilor de asigurări sociale prescrise de Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011, care impune ca în întreaga perioadă - pe 
parcursul anului bugetar de gestiune, aceşti contribuabili să practice exclusiv activită-
ţile enunţate în grupele 01.1-01.4 din Clasificatorul activităţilor.

Acestei categorii de contribuabili li se vor calcula penalităţi şi amenzi aferente, 
după cum cere art.10 din Lege, începând cu 01.11.2011.

3 Clasificarea Activităţilor din Economia Moldovei

la pct.1.5
Persoanele fizice ce îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe cont propriu: 
- întreprinzătorii individuali;
- avocaţii privaţi, notarii publici, executorii judecătoreşti, care activează în baza 

licenţei obţinute în  modul stabilit de Lege, indiferent de forma juridică de organiza-
re, precum şi mediatorii care activează în baza atestatului eliberat de către Consiliul 
de Mediere vor vira contribuţia anuală în sumă de 4368 lei.

Invalizii şi pensionarii din categoriile nominalizate de contribuabili, precum şi 
cei care cad sub incidenţa categoriilor de plătitor, prevăzuţi în pct.1.1-1.4 din anexa 
nr.3, sunt scutiţi de obligaţia achitării taxei fixe a contribuţiei.  

Ţinem să menţionăm că, în anul 2011 prevederile Legii au intrat în vigoare odată 
cu publicarea ei în Monitorul Oficial nr.63-64/153 la 20 aprilie 2011. Până la această 
dată au fost în vigoare prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2010, care stabilea contribuţia anuală în cuantum de 4044 lei, sau a câte 1/12 parte 
lunar din această sumă, ce constituie 337 lei.

În aceste împrejurări, aceşti plătitori achită în primele trei luni ale anului 2011 
(ianuarie - martie) câte 337 lei lunar, iar începând cu luna aprilie, ţinând cont de fap-
tul că obligaţia de achitare apare în luna mai, când deja este în vigoare prezenta 
Lege, ei vor achita câte 1/12 parte din contribuţia de 4368 lei, adică suma de 364 
lei lunar.

Prin urmare, suma contribuţiei, care urmează a fi virată pe parcursul anului 
2011 va constitui 4 287 lei {1 011 lei = (4 044 lei : 12 luni x 3 luni) + 3 276 lei = 
(4 368 lei : 12 luni x 9 luni)}.

În  cazul în care aceste persoane fizice au angajaţi, ei  sunt  obligaţi să calculeze 
şi vireze contribuţii pentru asigurarea socială de stat a salariaţilor,  conform  moda-
lităţii  stabilite  la pct.1.1  din  anexa  nr.3  la  Lege, în mărime  de  23%  la  fondul  
de salarizare şi alte recompense şi contribuţia  individuală  în proporţie de 6% din 
salariul calculat şi alte recompense.

Virarea contribuţiei pentru asigurarea individuală a plătitorului se va efectua 
lunar, câte a 1/12 din suma  anuală,  inclusiv pentru persoanele angajate – lunar, 
până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

 Remarcăm că, întreprinderile, pe perioada suspendării activităţii, în confor-
mitate cu punctul 7 al anexei nr. 3 la Lege, sunt scutite de prezentarea declara-
ţiilor  şi  de virarea contribuţiilor.

Aceste prevederi se aplică întreprinderilor care au suspendat activitatea, în mo-
dul stabilit de Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 cu privire la înregistrarea de stat 
a persoanelor juridice şi întreprinderilor individuali.

În temeiul acestor modificări, ce parvin de la Camera Înregistrării de Stat, în 
mod automat, subdiviziunea teritorială a CNAS va efectua înscrierile respective 
în fişa personală a contribuabilului. 

În cazul iniţierii procedurii de lichidare a întreprinderii individuale, contribu-
ţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se calculează şi se plătesc pînă la data 
solicitării certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale 
de stat în vederea iniţierii procedurii de încetare a activităţii conform modalităţii 
prevăzute la art. 31 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistra-
rea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Remarcăm şi faptul, că sub noţiunea întreprinzătorii individuali prevăzute în 
acest punct cad întreprinderile individuale. La această categorie nu se atribuie gos-
podăriile ţărăneşti (de fermier). 

la pct.1.6
Titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia pensionarilor, invalizilor precum 

şi a persoanelor care se atribuie categoriilor de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.5 
în anul curent vor achita 4368 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 
1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate în baza 
patentei. 

Achitarea obligaţiilor se va efectua la momentul solicitării sau prelungirii pa-
tentei pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza pa-
tentei de întreprinzător.

Astfel, pentru persoanele care au solicitat sau prelungit patenta de întreprinză-
tor  pentru anul 2011 până la momentul intrării în vigoare a Legii nr.54, recalcu-
lări nu se vor efectua, iar perioada anului 2011 pentru care s-au achitat contribuţii 
se va considera asigurată. Respectiv, persoanele ce vor solicita sau prelungi patenta 
după data intrării în vigoare a prezentei Legi, se vor asigura în condiţiile noi.

E de menţionat că asupra lor îşi au incidenţă explicaţiile oferite anterior referi-
toare la cuantumul contribuţiilor ce urmează să fie achitat de aceşti plătitori. Astfel, 
în primele trei luni ale anului 2011 ei vor achita lunar câte  337 lei în condiţiile 
Legii pentru anul 2010, iar începând cu luna aprilie aceşti plătitori vor achita câte 
de 364 lei lunar, în condiţiile Legii pentru anul 2011. 

 
Perceperea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de la aceşti plă-

titori se va efectua după cum urmează: 
1. Inspectoratul fiscal teritorial va elibera patenta de întreprinzător solicitantului 

numai după confirmarea de către subdiviziunile Casei Naţionale de Asigurări Sociale 
a achitării contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pe perioada solicitării 
patentei. 

2. Titularii patentei de întreprinzător, care se asigură pe o perioadă ce depăşeşte 

3Procedura încheierii  contractului individual de asigurări sociale se   efectuează   în  
condiţiile  descrise  în   Instrucţiunea   privind modalitatea  de asigurare prin contract în 

sistemul public de  asigurări sociale, aprobată prin Decizia Consiliului de Administraţie 
al CNAS nr.2/6 din 15.03.2007.
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anul bugetar curent, în anul următor sînt obligaţi să achite diferenţa de sumă pornind 
de la tariful anului viitor, adresîndu-se la casa teritorială de asigurări sociale în a cărei 
rază îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător. 

3. Inspectoratul fiscal teritorial va urmări respectarea prevederilor în cauză şi va 
informa casele teritoriale de asigurări sociale despre acţiunile întreprinse, în modul 
stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi de Casa Naţională de Asigurări 
Sociale, care ulterior va fi adus la cunoştinţă.

la pct.1.7
Cetăţenii Republicii  Moldova, angajaţi prin contract de muncă în străinătate, 

dacă  acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este  parte,  
nu prevăd alte condiţii, pentru asigurarea personală,  vor achita  suma  de 4368 lei 
anual, dar nu mai puţin de a 1/12 din  această sumă lunar, sau în dependenţă de 
perioada indicată în contractul de muncă.

Persoanele, care se prezintă la CNAS pentru înregistrarea contractului de înca-
drare în câmpul muncii peste hotarele RM până la data intrării în vigoare a Legii şi 
au achitat contribuţii în cuantumul stabilit de Legea pentru anul 2010, se consideră 
asiguraţi pentru anul 2011, dacă cuantumul contribuţiilor achitate au fost calculate 
pentru tot anul, iar cei care vor înregistra contractele la CNAS după intrarea în vigoa-
re a Legii, se vor asigura în condiţiile noi.

 
Virarea contribuţiilor  se  va efectua la  momentul  înregistrării contractului de 

muncă.
 Această categorie   de  plătitor  a  contribuţiilor  urmează  să  se adreseze la Casa 

Naţională de Asigurări Sociale pentru a înregistra contractul de muncă. 
 
Potrivit art.6 al  legii  categoriile  de  persoane,  care  nu  sunt nominalizate  

în anexa nr.3 la lege, se pot asigura pe bază de  contract individual, virând con-
tribuţii în sumă de 4368 lei pe an, iar persoanele fizice proprietari sau arendaşi 
de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual - 1080 lei pe 
an, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, ceea ce constituie perioadă 
asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită 
de vîrstă şi a ajutorului de deces. 

Plătind contribuţii în sumă de 39 633 lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din 
această sumă lunar, plătitorului i se va lua în calcul această sumă şi la determi-
narea venitului mediu lunar asigurat pentru stabilirea pensiei pentru limită de 
vîrstă.

Pentru persoanele, care au încheiat contract de asigurare socială pentru anul 2011 
până la momentul intrării în vigoare a Legii, recalcule nu se vor efectua, iar perioa-
da anului 2011 pentru care s-au achitat contribuţii se va considera asigurată. 

Persoanele respective  urmează  în acest caz să se adreseze la Casa teritorială de  
asigurări  sociale, în raza căruia îşi  au  domiciliul, pentru   încheierea   contractului  
individual  de  asigurare   socială. Contractul  se perfectează în 3 exemplare şi este 
valabil  pe parcursul anului  bugetar 2011 sau până la rezilierea lui. 

Totodată, persoanele fizice pot fi asigurate retroactiv (începând cu anul 1999), re-
spectiv pentru perioada anilor  1999-2010, pe bază de contract individual3, de asigurare 
socială, plătind contribuţii  pentru fiecare an în  mărimea contribuţiei  de 4368 lei. 

Dreptul de asigurare pe bază de contract individual încheiat cu structurile terito-
riale ale Casei Naţională de Asigurări Sociale poate fi exercitat şi prin intermediul 
persoanelor împuternicite prin procură autentificată notarial

Virarea  contribuţiilor se va efectua la  momentul  încheierii contractului.
În cazul rezilierii contractului individual de asigurare sociale contribuţia de asigu-

rări sociale de stat achitată nu se restituie, stagiul de cotizare realizat până la rezilie-
rea contractului se valorifică la stabilirea dreptului de asigurări sociale.

  

Asigurarea proprietarilor de terenuri agricole şi fondatorilor 
gospodăriilor ţărăneşti

 
În anul 2011 proprietarii de terenuri agricole şi persoanele care au luat în 

arendă terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual nu mai sunt 
incluşi în lista persoanelor asigurate obligatoriu, ei având posibilitatea de a se 
asigura benevol, prin încheierea contractului individual de asigurare socială.

Conform prevederilor art.2 din Legea nr.1353 din 03.11.2000, „Privind gos-
podăriile ţărăneşti (de fermier)”, gospodăria ţărănească este o întreprindere in-
dividuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole şi asupra al-
tor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei 
ţărăneşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, 
comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.

Ca rezultat, fondatorii gospodăriei ţărăneşti în anul 2011 se vor asigura în 
condiţiile prevederilor pct.1.5 din Anexa nr.3 la Lege, urmând să achite 4 368 
lei anuale pentru asigurarea individuală, dar nu mai puţin de 1/12 din suma 
respectivă lunar.

În cazul persoanelor fizice proprietarii sau arendaşi de terenuri agricole, care 
prelucrează terenul în mod individual, aceştia se vor asigura în baza contractului 
individual de asigurare socială, achitând suma de 1 080 lei pe an, după cum stabi-
leşte art.6 alin.(1) din Lege.

De asemenea, art. 21 din Lege a pus în sarcina serviciilor de colectare a im-
pozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor să asigure stingerea restanţelor 
la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întârziere 
şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat percepute de 

la persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează 
terenul în mod individual.

 
Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii
 
Conform art.5 alin.(1) din  Lege şi pct.5 al  Anexei  nr.3  la  Lege, contribuţia  

individuală  de  asigurări sociale de stat obligatorii datorată  de  salariaţii asiguraţi,  
angajaţi  prin  contract individual de muncă sau  prin  alte contracte în vederea în-
deplinirii de lucrări sau prestări de servicii de persoanele care desfăşoară activitate 
în funcţie electivă sau sunt numite în autorităţi executive, de judecători, de procu-
rori, de avocaţii parlamentari se stabileşte în proporţie de 6% din salariul lunar şi 
din celelalte recompense. 

Alineatul (2) din art.5 al Legii stipulează că baza anuală de calcul al contri-
buţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma de 5 
salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12. 

3 300 lei x 5 x12 luni = 198 000 lei / an
Prin urmare, suma anuală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de 

stat obligatorii nu va depăşi suma de 11 880 lei pentru o persoană 6% x (3 300 
lei x 5 x 12 luni).

Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2011, a fost stabilit 
în baza Hotărârii Guvernului nr. 968 din 18.10.2010 privind aprobarea cuantu-
mului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2011 (Monitorul 
Oficial nr. 206-209/1078 din 22.10.2010), în  mărime de 3 300 lei. 

Modalitatea calculării contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat 
obligatorii şi aplicarea plafonului anual se va efectua analogic condiţiilor de-
scrise în scrisoarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.IX.-03/09-891 din 
14.03.08.

Totodată, în aliniatul (3) din art.5 al Legii se prevede restituirea contribuţiei 
individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, virate în plus, care se va efectua 
în modul stabilit de Guvern, după depunerea declaraţiilor anuale şi cu condiţia 
solicitării acestei rambursări.

Conform art. 20 alin. (1) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale 
nr. 489-XIV din 8 iulie 1999, responsabil pentru calcularea şi virarea  contribuţiilor  
individuale de asigurări sociale este angajatorul. 

Angajatorii persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul  de proprietate  şi  for-
mă  juridică de organizare transferă contribuţiile individuale de asigurări sociale 
lunar, până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

 
termenii de prezentare a declaraţiei privind calcularea şi utilizarea 

contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (F-4BASS) şi a 
documentelor evidenţei individuale

 
Termenii de prezentare  a  declaraţiei  privind calcularea şi utilizarea  contribuţii-

lor de asigurări sociale obligatorii (F-4BASS), conform pct.3 al Anexei nr.3 la Lege 
sunt următorii: 

- pentru trimestrele I–III trimestrial,  până  la  data  de  15  a  lunii  imediat  
următoare trimestrului  de gestiune, iar pentru trimestrul IV, până la data de 20 a 
lunii imediat următoare trimestrului de gestiune - pentru plătitorii specificaţi la  
punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 şi la pct. 1.5, inclusiv pentru persoanele angajate, cu 
excepţia plătitorilor indicaţi la lit.b) din prezentul punct;

- o dată în an,  până  la  data  de  10 ianuarie 2012 - pentru contribuabilii în-
treprinzătorii individuali, avocaţii privaţi, notarii publici şi executorii judecătoreşti  
care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de for-
ma juridică de organizare, mediatorii care activează în baza atestatului eliberat de 
către Consiliul de Mediere, care nu au persoane angajate prin contract individual 
de muncă conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale, 
Forma 4–BASS (an).

În cazul când termenul prezentării coincide cu o zi de odihnă sau sărbătoare, 
darea de seamă se prezintă până la ziua de odihnă sau sărbătoare, care coincide 
cu ultima zi termenului de prezentare a dărilor de seamă.

În temeiul punctului 3 din  Anexa nr.3 la Lege,  Declaraţia privind calcularea 
şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma  4BASS se 
va prezenta de plătitor (sau de o persoană împuternicită de acesta) subdiviziunii 
teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale din unitatea administrativ-terito-
rială în care acesta este înregistrat.

Concomitent, în conformitate cu pct.9 din Anexa nr. 3 la Lege, contribuabilii 
sunt obligaţi să prezinte documentele pentru ţinerea evidenţei individuale după 
cum urmează:

- ancheta persoanei asigurate – în cel mult 10 zile după stabilirea drepturilor 
de asigurat de stat pentru riscurile sociale prevăzute de legislaţie, în cazul în care 
persoana nu dispune de codul CPAS;

- declaraţia anuală a persoanei asigurate pentru anul 2011: până la 25 aprilie 
2012 - agenţii economici cu un număr de peste 20 de declaraţii, până la 25 februa-
rie 2012 - agenţii economici cu un număr de până la 20 de declaraţii;

- declaraţia de tipul „pentru stabilirea drepturilor sociale”, depusă pentru per-
soana asigurată, – în cel mult 5 zile de la data adresării persoanei asigurate sau a 
subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Totodată, în conformitate cu pct.10 din Anexa nr. 3 la Lege, plătitorii contribu-
ţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu un număr mai mare de 10 declaraţii 
vor prezenta, în mod obligatoriu, declaraţiile persoanelor asigurate pentru anul 
2010 pe suport magnetic sau electronic, în formatul prevăzut de Casa Naţională de 
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Asigurări Sociale. Declaraţiile pe suport magnetic sau electronic se depun împreu-
nă cu declaraţiile pe suport de hârtie semnate şi ştampilate. 

remarcă: Formatele sunt plasate pe site-ul CNAS cu denumirea /www.cnas.
md/.

 
unele măsuri care reglementează excluderea dublării calculării 

contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
 
Conţinutul anexei nr. 3 la Lege este structurat în puncte, care sunt divizate în 

alineate. Alineatele de la pct. 1 reglementează explicit categoriile de contribuabili, 
tariful contribuţiei şi baza de calcul, termenul de virare şi tipul de prestaţii asigurate. 
Una şi aceeaşi persoană, în cazul care cumulează anumite condiţii, poate cădea con-
comitent sub incidenţa prevederilor unei sau mai multor categorii al acestui punct.

Aplicarea prevederilor acestei norme se va efectua ordinii numerice stabilite de 
anexa menţionată, adică la aplicarea pct.1.5 se va ţine cont de prevederile pct.1.1-1.4 
ş.a.m.d.

În cazurile când una şi aceeaşi persoană fizică cade sub incidenţa a două sau mai 
multe prevederi ale anexei nominalizate, ca exemplu poate servi fondatorul între-
prinderii individuale care este în acelaşi timp angajatul unei societăţi cu răspundere 
limitată. Astfel, în cazul menţionat asigurarea socială a acestuia se va efectua doar 
de către angajator, conform tarifului stabilit la pct.1.1 sau 1.3 din anexa menţionată, 
iar ca fondator de întreprindere individuală contribuţii nu urmează a fi calculate şi 
virate. Temei pentru necalcularea contribuţiilor date, în acest caz, va servi certifi-
catul eliberat de către angajator (SRL) prin care se confirmă asigurarea socială a 
acestuia, şi care este prezentat, respectiv, Casei teritoriale de asigurări sociale.

Certificatul, eliberat de către organele corespunzătoare urmează a fi înregistrat de 
ei. Nu se admite primirea certificatelor şi documentelor în care sunt corectări. 

 
Facilităţile acordate contribuabililor la plăţile în bugetul 

asigurărilor sociale de stat 
 
În anul de referinţă Legea stabileşte următoarele facilităţi:
Art.4 din Lege stabileşte, susţinerea financiară a angajatorilor din agricultură, 

specificaţi în Anexa nr.3 pct. 1.4, pentru care din contribuţia calculată de 22% la 
fondul de salarizare şi alte recompense, 6% se virează din bugetul de stat, angaja-
torii menţionaţi urmând să transfere din mijloacele întreprinderii doar 16%. Această 
modalitate va oferi dreptul persoanelor asigurate de a beneficia de toate tipurile de 
prestaţii sociale, inclusiv ajutorul de şomaj.

Aliniatul (3) al art. 10 din Lege stabileşte că pentru angajatorii din agricultură, 
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, majorarea de în-
târziere pentru neplata în termenele stabilite la pct.1.4 din anexa nr.3 a contribuţiilor 
de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate pentru anul 2011, se va calcula cu 
începere de la 01 noiembrie 2011.

Este necesar de menţionat că legislaţia în vigoare nu reglementează suspenda-
rea calculării majorărilor de întârziere la sumele restanţelor acumulate anterior 
datei de 01.01.2011, la care urmează a fi calculate majorări de întârziere în pro-
porţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, până la data plăţii 
sumei datorate inclusiv. 

În conformitate cu prevederile pct. 1.5 şi 1.6 din Anexa nr.3 la Lege sunt scutiţi 
de obligaţiunea de a plăti contribuţii persoanele fizice invalizi şi pensionari, care sunt 
întreprinzători individuali, fondatori de întreprinderi individuale, titulari de patentă 
de întreprinzător. Facilităţile date se referă şi la avocaţii privaţi,  notarii publici şi 
mediatorii care activează în baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere 
indiferent de care tip de pensie beneficiază.

În perioada în care, plătitorul e obligat prin lege să calculeze şi să achite contri-
buţiile de asigurări sociale de stat (fondatorul de întreprindere individuală, avocatul 
sau notarul public, etc.), care execută o pedeapsă cu închisoare în baza unei sentinţe 
definitive, nu va fi obligaţi să exercite atribuţiile aferente asigurării sociale de stat 
impuse prin Lege. 

În aceste perioade nu se vor calcula nici penalităţi de întârziere.
  

responsabilitatea contribuabililor şi persoanelor cu funcţii de 
răspundere pentru neonorarea obligaţiunilor faţă de bugetul 

asigurărilor sociale de stat
 
 
În conformitate   cu  art.10 alin.(4)  din  Lege,  diminuarea cuantumului contri-

buţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează 
cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuată.

Conform art.10 alin.(5) din  Lege, diminuarea  cuantumului contribuţiilor de 
asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcula-
rea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prezentarea 
declaraţiei ce conţine informaţii sau date neveridice şi, respectiv, neachitarea con-
tribuţiilor se sancţionează cu o amendă în proporţie de 5% din suma cu care a fost 
diminuată.

În temeiul art.10 alin.(6)  din  Lege, diminuarea sau tăinuirea fondului de sala-
rizare şi a altor recompense, la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări 
sociale de stat obligatorii, se sancţionează cu o amendă egală cu suma contribuţiilor 
calculate la suma cu care a fost diminuată sau la suma tăinuită.

Pe lângă amenda  aplicată  conform alineatelor  (4) - (6) din prezentul articol, de 
la  plătitori se va percepe suma cu care s-au diminuat contribuţiile de asigurări soci-

ale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii 
calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări 
de întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei 
respective. 

Conform art.10 alin.(8) din Lege, măsurile  prevăzute la alin.(4) - (7) din prezen-
tul articol sunt  aplicate  de  către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat.

Contribuabililor pentru neplata  în  termen a contribuţiilor, în temeiul art.10 alin.
(2) din Lege în perioada anului 2011, se vor calcula, la obligaţiunile  declarate, până 
la virarea sumelor respective,  majorări  de  întârziere în proporţie de 0,1%  din  
suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere. 

Calcularea majorării de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asi-
gurări Sociale.

Nu se vor calcula  majorări  de  întârziere pe  perioada  examinării documente-
lor depuse în vederea virării de contribuţii de pe un cont pe altul.

Concomitent, pentru încălcările menţionate anterior, este prevăzută sancţionarea  
persoanelor cu funcţie de răspundere în  conformitate  cu prevederile Codului con-
travenţional.

Conform prevederilor articolul 412 din acest Cod, contravenţiile prevăzute la 
art.263 alin.(2), 294, 296, art.349 alin.(2) se constată de Casa Naţională de Asigurări 
Sociale. 

Sunt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale preşedintele 
Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi directorii caselor teritoriale de asigurări so-
ciale. 

Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond in-
stanţei de judecată competente. 

În cele ce urmează se expune conţinutul articolelor şi sancţiunile atribuite în com-
petenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale:

articolul 263 alin.(2) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare 
ca plătitor de cote de asigurare socială de stat obligatorie în modul stabilit de lege 

se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale;

articolul 294. Desfăşurarea activităţii fără a fi luat la evidenţă individuală în ca-
litate de contribuabil al sistemului public de asigurări sociale în modul stabilit de 
legislaţie 

se sancţionează cu amendă de la 10 la 200 de unităţi convenţionale;

articolul 296. Primirea şi eliberarea mijloacelor pentru retribuirea muncii fără 
transferul contribuţiei de asigurări sociale 

(1) Prezentarea în instituţia financiară a documentelor în vederea primirii de mij-
loace pentru retribuirea muncii fără documentul ce confirmă transferul contribuţiei 
de asigurări sociale 

se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale. 
(2) Eliberarea de către instituţia financiară contribuabilului din sistemul public 

de asigurări sociale a mijloacelor pentru retribuirea muncii fără ca acesta să prezin-
te, în modul stabilit de legislaţie, documentul ce confirmă transferul contribuţiei de 
asigurări sociale 

se sancţionează cu amendă de la 15 la 250 de unităţi convenţionale; 

articolul 349 alin.(2). Refuzul de a pune la dispoziţia organului de control al 
Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi al casei teritoriale de asigurări sociale docu-
mentele justificative şi actele de evidenţă necesare stabilirii obligaţiilor de asigurări 
sociale 

se sancţionează cu amendă de la 30 la 75 de unităţi convenţionale.

 Conform prevederilor articolul 34 din Codul Contravenţional al Republicii Mol-
dova, amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele 
prevăzute de prezentul cod. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate 
convenţională este egală cu 20 de lei. 

Modalitatea de întocmire a proceselor verbale contravenţionale este expusă în 
Instrucţiunea privind modul de întocmire a proceselor verbale cu privire la contra-
venţiile administrative şi modalitatea îndeplinirii deciziilor de aplicare a amenzilor 
către contravenienţi nr. 271-A din 17.06.2008.

 În contextul celor relatate, Casele teritoriale de asigurări sociale sunt obligate, de 
a aduce la cunoştinţa contribuabililor particularităţile prezentate.

Preşedinte al CNAS                                                             Maria BortA

Русскую версию “Особенности на-
числения и перечисления взносов обя-
зательного государственного социаль-
ного страхования в 2011 году” читайте 

на сайте НКСС www.cnas.md
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Международное 
сотрудничество
Еще один шаг в молдавксо-
польском соглашении в обла-
сти социального страхования

страница получателя
Напоминаем: подавайте заявле-
ние до конца года, чтобы полу-
чать пенсию на карточку

спрашивали - отвечаеМ14 15 16

Самое актуальное о пенсиях и пособиях - в газете “Социальное страхование”

Продолжается подписка на 2011г.
через “Poşta Moldovei”, “Moldpresa”, 

“Ediţii periodice”

с 1 по 15 июля предъявить декларации за  II-й 
квартал 2011 г., если являешься физическим или 

юридическим лицом, у которого трудятся рабочие 
по индивидуальному трудовому договору или по 

другим контрактам на выполнение работ или услуг.

Индекс 21693 
- подписка для 
физических и 
юридических лиц

Индекс 23693 
- льготная подписка 
для инвалидов и 
пенсионеров

В настоящее время в государственной системе социаль-
ного страхования существуют две категории плательщи-
ков аграрного сектора: участники обязательного и добро-
вольного социального страхования. 

Рассмотрим, что  предусма-
тривает Закон о бюджете 
государственного соци-
ального страхования на 

2011 год для вышеназванных ка-
тегорий.

Застрахованные лица в сфере 
сельского хозяйства, работающие 
по трудовому договору или иным 

договорам о выполнении работ 
или оказании услуг, уплачивают 
тариф в размере 6 процентов на 
фонд оплаты труда и другие вы-
платы. Одновременно работода-
тели (физические и юридические 
лица), которые практикуют ис-
ключительно виды деятельности, 

Плательщики 
аграрного сектора: 

что предусматривает для 
них Закон о Бгсс на 2011 год

не ЗаБудь!

(продолжение на 13-й стр.)
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с 1 по 3 июня 2011 г. в центральном офисе НКсс был проведен учебно-
методический семинар для специалистов управлений (отделов) доходов 41-й 
территориальной кассы социального страхования, организатором которого 
было Главное управление учета плательщиков.

нксс совершенствует 
качество работы специалистов 

управлений доходов тксс

● Число получателей  соци-
альных выплат, предоставля-
емых Национальной кассой 
социального страхования, к 
01.06.2011 г. составило: 

- пособия для семей с детьми - 72.01 
тысячи лиц;

- адресные компенсации - 235.9 тысячи лиц;
- Ежемесячные государственные пособия 

- 10.4 тысячи лиц;

- Государственные номинальные пособия 
за особенные услуги перед государством - 
21.3 тысячи лиц;

- Единовременные социальные компен-
сации за период январь-март 2011 г. - 513.7 
тысячи лиц;

● Зональные семинары, посвя-
щенные определению основы 
исчисления при расчете посо-
бия по уходу за детьми

Во второй половине июня специалисты отделов 
расчете и выплат из государственного бюджета 
ТКСС приняли участие в зональных семинарах, 
в ходе которых прошли обучение по определе-
нию основы расчета при начислении пособия 
по уходу за детьми до достижения ими 3-х лет. 
В качестве организаторов проведения семинаров 
выступили сотрудники Главного управления со-
циальных выплат НКСС.

● Аудит-пилот эффективно-
сти оплаты и учета пособий 
семьям с детьми 

В период с марта по июнь в управлении Гене-
рального аудита был проведен аудит-пилот 
эффективности назначения, выплаты и учета 
пособий семьям с детьми. Он проводился в 
НКСС, а также в 5 региональных подразделе-
ниях с целью проверки эффективности и ре-
гулярности применения правовой базы. 

● Рабочий визит в Польшу

С 27 по 30 июня 2011 года группа специалистов 
НКСС посетила Институт социального страхо-
вания Республики Польша с рабочим визитом, с 
целью ознакомления с опытом польских коллег 
в области социального обеспечения, пенсион-
ной реформы, функционирования юридической 
службы. Данный визит прошел в соответствии 
с положениями Протокола о  сотрудничестве в 
области социального страхования между Нацио-
нальным Институтом социального страхования 
Республики Польша и НКСС Республики Молдо-
ва, подписанным 10 декабря 2009 года.

Главной целью семинара было информирование и 
методологическая поддержка сотрудников управле-
ний (отделов) доходов ТКСС с учетом специфики ра-
боты при начислении и уплате взносов государствен-
ного социального страхования, исходя из положений 
Закона БГСС на 2011 год, составлении квартального 
отчета об исчислении, использовании и уплате взно-
сов социального страхования и информации к нему.

В ходе семинара специалисты ТКСС получили 

информацию относительно исчисления по пеням и 
штрафам по просроченным платежам в бюджет го-
сударственного социального страхования, а также о 
проверке и заполнению документов о возврате сумм 
из БГСС. В то же время относительно совместной 
работы с организациями, которые не представляют 
декларации застрахованных лиц, специалисты пред-
ложили план мероприятий, способствующих улуч-
шению ситуации.  

23 июня - профессиональный 
праздник госслужащего

своей резолюцией 57/277 Генеральная Ассамблея ООН объявила 23 
июня Днем государственной службы ООН и призвала государства-члены 
организовывать в этот день специальные мероприятия, освещающие 
вклад государственной службы в процесс развития своих стран.

                                          Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником государствен-
ного служащего!

Празднование этого дня является подтверждением важности роли государ-
ственных служащих в укреплении государства, потому что сила государства 
состоит в их способности и стремлении к прогрессу и реформам, в умении 
принимать решения и нести гражданскую ответственность.

От вашего профессионализма, опыта, целеустремленности и ваших усилий зависит 
развитие и благосостояние нашей страны. Поэтому я убеждена, что госслужащие сделают все для достижения 
главной цели - укрепления молдавского государства и компетентной работы в интересах граждан.

В этот прекрасный день я хочу пожелать  вам крепкого здоровья, новых достижений и успехов в 
выполнении благородной миссии во благо нашей страны! 

          Мария БОРТА, 
Председатель НКСС  
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Плательщики аграрного сектора: 
что предусматривает для них Закон о 

Бгсс на 2011 год

Виды Платежей 
и доходоВ, 

из которых не 
исчисляются взносы 

обязательного 
государственного 

социального страхования

В отступление от положений статьи 23 Закона о 
государственной системе социального страхования 
№ 489-XIV от 8 июля 1999 года взносы обязательного 
государственного социального страхования (включая 
индивидуальные взносы обязательного государствен-
ного социального страхования в размере 6 процентов 
заработной платы и других выплат, осуществленных 
работодателем работнику или в пользу работника) не 
исчисляются из следующих видов платежей и доходов: 

1. Материальная помощь, оказываемая в связи со 
стихийными бедствиями и другими чрезвычайными 
обстоятельствами, предоставляемая постановлением 
Правительства или решением органа местного пу-
бличного управления, решением совета республикан-
ского фонда или совета местного фонда социальной 
поддержки населения. 

2. Материальная помощь в денежном или нату-
ральном выражении, оказываемая работодателем на 
протяжении года работникам или бывшим работни-
кам по месту основной работы в иных, чем указанные 
в пункте 1, случаях в размере, не превышающем одной 
прогнозируемой среднемесячной заработной платы по 
экономике, ежегодно утверждаемой Правительством. 

3. Компенсационные выплаты (суточные за период 
нахождения в командировке и выплаты взамен суточ-
ных, возмещение ущерба, причиненного работнику 
увечьем или иным повреждением здоровья на про-
изводстве), кроме компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении. 

4. Пособия, выплачиваемые на основании части 
(3) статьи 24 Закона о статусе местного выборного 
лица № 768-XIV от 2 февраля 2000 года. 

5. Суммы компенсации несвоевременно выплачен-
ной заработной платы, предоставляемые согласно По-
становлению Правительства об утверждении порядка 
исчисления и выплаты суммы компенсации потерь 
части заработной платы в связи с нарушением сроков 
ее выплаты № 535 от 7 мая 2003 года. 

6. Суммы, получаемые работниками – гражданами 
Республики Молдова при реализации проектов техни-
ческой помощи, финансируемых внешними донора-
ми, если международными соглашениями, стороной 
которых является Республика Молдова, предусмотре-
но освобождение от уплаты взносов обязательного го-
сударственного социального страхования. 

7. Суммы, получаемые застрахованными лицами 
по обязательному или добровольному страхованию, 
независимо от того, кем внесены страховые взносы. 

8. Пособия, выплачиваемые в соответствии с зако-
нодательством при увольнении, за исключением еди-
новременного пособия, предоставляемого в соответ-
ствии с частью (3) статьи 42 Закона о государственной 
должности и статусе государственного служащего 
№158-XVI от 4 июля 2008 года, частью (1) статьи 25 
Закона о статусе местного выборного лица № 768-XIV 
от 2 февраля 2000 года и статьей 45 Закона о службе в 
таможенных органах № 1150-XIV от 20 июля 2000 года. 

9. Суммы на приобретение спецодежды, спецобу-
ви и других средств индивидуальной защиты, молока 
и лечебно-диетического питания, суммы для оплаты 
путевок в санатории, дома отдыха и детские оздорови-
тельные учреждения. 

(продолжение на 14-й стр.)

предусмотренные группами 01.1– 01.4 Класси-
фикатора видов экономической деятельности 
Молдовы (КЭДМ 007-2000), утвержденного По-
становлением «Молдова-Стандарт» № 694-ST от 
9 февраля 2000 года, перечисляют в обязатель-
ном порядке за работающих лиц 22 процента 
на фонд оплаты труда и другие выплаты, из 
которых 16% - за счет средств работодателя, 
а 6%- из государственного бюджета. Перечис-
ления взносов осуществляются ежемесячно  
до конца месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем. При этом застрахованные лица данной 
категории пользуются правом получения всех 
типов социальных выплат.

Следует отметить, что в целях поддержки 
работников сельского хозяйства и благопри-
ятного проведения сельскохозяйственных ра-
бот, согласно Закону о бюджете государствен-
ного социального страхования на 2011 год, 

для работодателей в данной сфере, независи-
мо от вида собственности и организационно-
правовой формы, пеня за неуплату в уста-
новленные сроки взносов обязательного 
государственного социального страхования, 
начисленных за 2011 год, начисляется начиная 
с 1 ноября 2011 года. Другой категорией пла-
тельщиков в БГСС являются физические лица 
– собственники или арендаторы сельскохо-
зяйственных земель, обрабатывающие землю 
индивидуально, которые уплачивают взносы 
социального страхования в размере 1080 леев 
в год, но не менее 1/12 соответствующих сумм 
ежемесячно. Уплата взносов осуществляется 
с момента заключения договора социального 
страхования в любое время в течение  года. 
Это обеспечивает застрахованному лицу пра-
во на пенсию по возрасту и пособие на погре-
бение.

(продолжение с 11-й стр.)

/ новое в 
законодательстве /

Напомним, что начиная с 1 января по 31 
марта 2011 года была оказана единовременная 
компенсация в размере 390 леев – в качестве 
финансовой поддержки малоимущим катего-
риям населения. С 8 апреля 2011 г. денежные 
средства на эти цели были перечислены фи-
лиалам АО «Banca de Economii».

Получатели этой единовременной соци-
альной компенсации, которые до настояще-
го времени не обращались в агентства или 
филиалы АО «Banca de Economii», могут 
получить ее до 1 июля 2011 г. Не востребо-
ванные получателями, компенсации будут 
возвращены в июле месяце на соответствую-
щий счет Национальной кассы социального 
страхования. Для возобновления выплаты, 
получателям необходимо  будет обратиться в 
территориальную кассу социального страхо-
вания по месту жительства.

Около 11 млн. леев из 201,6 млн., выделенных из государственного бюджета 
для оплаты единовременной социальной компенсации, остались невостребо-
ванными малоимущими гражданами, в частности, в муниципиях Кишинэу и 
Бэлць. 

Получатели единовременных 
социальных компенсаций в 

размере 390 леев до сих пор не 
востребовали свои деньги
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(продолжение с 13-й стр.)

/9. 06 2011, Варшава, Польша// Вто-
рой этап консультаций по про-
екту двустороннего Соглашения 
в области социального страхо-
вания между Республикой Мол-
дова и Республикой Польша со-
стоялся  7 - 9 июня 2011 г.

Специалисты Национальной кассы социального 
страхования - начальник отдела международных от-
ношений и протокола Юлия Саенко и консультант 
управления по контролю применения законодатель-
ства социальных прав № 1  Ольга Михаеш  - приня-
ли участие во втором туре консультаций по проекту 
двустороннего Соглашения о социальном страхо-
вании между Республикой Молдова и Республикой 
Польша, а также по проекту административного  Со-
глашения по применению  двустороннего  Соглаше-
ния о социальном обеспечении между Республикой 
Молдова и Республикой Польша, который состоялся 
в Варшаве 7-9 июня 2011 года.

Проект Соглашения предусматривает экспорт 
услуг социального страхования, предоставляемых в 
соответствии с национальным  законодательством 
обоих государств, то есть застрахованное лицо имеет 
право получать социальные выплаты, назначенные в 
одном из договаривающихся государств, на террито-
рии государства постоянного проживания. В соот-
ветствии с положениями Соглашения, застрахованый 

стаж, приобретенный в рамках законодательства обо-
их государств до вступления в силу данного Соглаше-
ния, учитывается при определении права на получе-
ние социальных выплат. Лицо будет иметь право на 
получение социальных выплат независимо от его на-
циональности и даже в том случае, если проживает на 
территории другой договаривающейся стороны. 

Главная задача проекта молдавско-польского 
административного Соглашения заключается в 
содействии применению Соглашения в области 
социального страхования между договаривающи-
мися сторонами. Таким образом, проект Админи-
стративного Соглашения определяет компетентные 
учреждения, которые будут применять Соглашение 
и поддерживать отношения между государствами. 

Проект также устанавливает механизмы выплаты  
социальных прав; учреждения, ответственные за их 
выплату; документы, которые должны быть предо-
ставлены лицами для получения социальных выплат,  
а также содействует сотрудничеству между двумя 
странами и уполномоченными учреждениями. 

еще один шаг в молдавско-
польском соглашении в области 

социального страхования

/21 - 22. 06 2011, Женева, Швейцария//

НКСС на 104-м заседании Бюро 
Международной ассоциации со-
циального обеспечения (МАСО)

Председатель НКСС Мария Борта и начальник 
управления международных отношений, коммуни-
каций и протокола Карина Турчин приняли участие в 
104-м заседании Бюро Международной ассоциации со-
циального обеспечения (МАСО), которое состоялось 
21 июня в городе Женева , а 22  июня они участвовали в 
работе технического семинара «Активные и превентив-
ные подходы в области социального обеспечения».

/28. 06 2011, Баку, Азербайджан//
Открытие координационного Цен-
тра МАСО по Евразии и проведение  
технического семинара по вопросам 
социальной защиты трудящихся-
мигрантов в контексте глобализации.  

28 июня в Баку состоялось официальное открытие 
координационного центра МАСО по Евразии (при-
няли участие представители Армении, Азербайджана, 
Республики Беларусь, Грузии, Казахстана, Кыргызста-
на, Республики Молдова, Российской Федерации, Тад-
жикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана).

Открытию центра последовал технический семи-
нар,  посвященный пятой  годовщине принятия Де-
кларации МАСО о социальной защите трудящихся-
мигрантов в контексте глобализации. В церемонии 
приняли участие и члены делегации Национальной 
кассы социального страхования, возглавляемой пред-
седателем НКСС Марией Борта. Технический семинар 
и открытие координационного центра были организо-
ваны  Государственным фондом социальной защиты 
Азербайджанской Республики.

10. Суммы, представляющие собой стоимость по-
дарков (вещевых премий), получаемых работниками 
или бывшими работниками по месту основной работы, 
а также суммы, представляющие собой стоимость веще-
вых призов и денежных вознаграждений, полученных 
на конкурсах и соревнованиях. 

11. Стипендии учащимся, студентам и докторантам 
дневной формы обучения и стипендии спортсменам, 
установленные в соответствии с законодательством. 

12. Суммы, выплачиваемые учащимся многопрофиль-
ных профессиональных и ремесленных училищ, общеоб-
разовательных школ за выполненные ими работы. 

13. Суммы, выплачиваемые в возмещение расходов 
на проезд, провоз имущества и наем жилья при перево-
де или переезде в служебных целях на работу в другую 
местность. 

14. Вознаграждения за работу во внеурочное время, 
перечисляемые в соответствующий бюджет или благо-
творительные фонды. 

15. Пособие, выплачиваемое молодым специалистам 
за счет плательщика взносов за отпуск, предоставлен-
ный после окончания высшего, среднего специального 
или среднего профессионального учебного заведения. 

16. Единовременное пособие, выплачиваемое молодым 
специалистам при приеме на работу согласно Постановле-
нию Правительства о повышении заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы № 321 от 20 марта 1998 года. 

17. Пособие по временной нетрудоспособности. 
18. Пособия социального страхования. 
19. Все виды пособий, компенсаций, ежемесячных 

выплат и денежной помощи, выплачиваемые получа-
телям из государственного бюджета или из бюджетов 
административно-территориальных единиц через госу-
дарственную систему социального страхования.

20. Все виды пенсий, назначенных в соответствии с 
пенсионным законодательством. 

21. Доходы от управления собственностью (дивиден-
ды, проценты, платежи по долевому участию). 

22. Выигрыши по облигациям государственных зай-
мов и суммы, получаемые при погашении облигаций. 

23. Выигрыши по лотереям, проводимым в порядке и 
на условиях, установленных Правительством. 

24. Компенсационные выплаты за донорство крови 
согласно Постановлению Правительства об утвержде-
нии норм обеспечения продуктами питания, медика-
ментами и расходными материалами больных (взрослых 
и детей), а также норм компенсирования для доноров и 
их питания № 1240 от 27 октября 2006 года. 

25. Суммы, получаемые застрахованными физиче-
скими лицами в виде грантов (безвозмездной помощи), 
предоставленных международными и национальными 
учреждениями, международными благотворительными 
организациями (фондами), а также хозяйствующими 
субъектами. 

26. Суммы, выплачиваемые по авторским правам и 
правам, вытекающим из гражданских договоров, кроме 
доходов, полученных по договорам о выполнении работ 
или оказании услуг. 

27. Суммы, выплачиваемые согласно законодатель-
ству за внедрение изобретений и рационализаторских 
предложений, а также за авторское право на эти изобре-
тения и предложения. 

28. Материальная помощь, оказываемая профсою-
зами и патронатами согласно положениям об этих ор-
ганизациях. 

29. Единовременные компенсации и пособия для вы-
пускников учебных заведений в первые три года работы, 
предоставляемые согласно статье 11 Закона об охране 
здоровья № 411-XIII от 28 марта 1995 года и части (9) 
статьи 53 Закона об образовании № 547-XIII от 21 июля 
1995 года.

30. Единовременное пособие в случае ограничения 
трудоспособности или смерти работника в результате 
несчастного случая на производстве или профессиональ-
ного заболевания, предоставляемое согласно статье 18 За-
кона об охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI 
от 10 июля 2008 года.

приложение 6 ЗАКОНА №. 54 от  31.03.2011 о бюд-
жете государственного социального страхования на 
2011 год
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Согласно действующему законодательству вы-
плата пенсий и государственных социальных по-
собий производится через территориальные под-
разделения Государственного предприятия „ Poşta 
Moldovei”(отделения связи) и «Banca de Economii» 
S.A. (филиалы и агентства). Способ выдачи соци-
альной выплаты осуществляется исключительно 
по выбору получателя (отделения связи или фили-
алы, агентства «Banca de Economii» S.A.), и никто 
не вправе повлиять на его выбор. 

Выплата пенсии и пособия через территори-
альные подразделения «Banca de Economii» S.A., 
согласно Положению о порядке выплаты пенсий 
в системе государственного социального страхо-
вания и государственных социальных пособий, 
утвержденному Постановлением Правительства 
№929 от 15.08.2006 г., осуществляется на основа-
нии письменного заявления получателя, представ-
ленного в территориальную кассу социального 
страхования (ТКСС) по месту жительства в тече-
ние года. Для продления перевода пенсии, пособия  
на счет получателя необходимо заранее, до конца 
года, представить новое заявление в ТКСС. Если 
получатель не представил новое заявление, выпла-

та пенсии, пособия переводится в отделение связи 
по месту жительства. Для возобновления выплаты 
через «Banca de Economii» S.A. получателю необхо-
димо представить заявление в ТКСС.  

Назначенная пенсия или пособие выдается 
лично получателю, его опекуну, попечителю или 
доверенному лицу одного из них. Доверенному 
лицу пенсия выдается только при предъявлении 
доверенности, действительной не более шести 
месяцев подряд (ст.34 Закона о пенсиях государ-
ственного социального страхования №156-XIV от 
14.10.98 г.). Доверенность выдается нотариусом 
или местной публичной администрацией. Одно-
временно, согласно ст.252 Гражданского кодекса 
Республики Молдова, выданные доверенности 
для получения пенсии, пособия, могут быть удо-
стоверены администрацией по месту работы или 
учебы лица, выдавшего доверенность, жилищно-
эксплуатационной организацией по месту жи-
тельства лица, выдавшего доверенность, или ад-
министрацией лечебного учреждения, в котором 
находится на излечении лицо, выдавшее доверен-
ность. Такие доверенности равноценны тем, кото-
рые удостоверяются нотариально.

не забудьте подать заявление 
до конца года, чтобы получать 

пенсию на банковскую карточку  

/ вы в курсе? /

► Порядок выплаты пенсий и 
государственных социальных пособий

/ теория и Практика /

матери, 
находящиеся В 

Пенитенциарных 
учреждениях, 

Получают ПосоБия 
на реБенка

►Порядок назначения  единов-
ременного пособия при рожде-
нии ребёнка и ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком 
матерям, заключённым в пе-
нитенциарные учреждения.

В соответствии с Положением о порядке назна-
чения и выплаты пособий семьям с детьми, утверж-
денным Постановлением Правительства Республики 
Молдова №1478 от 15 ноября 2002 г., дополненным и 
измененным Постановлением Правительства Респу-
блики Молдовы от 24 марта 2008 г. № 460, матери, на-
ходащиеся в пенитенциарных учреждениях, которые 
воспитывают и ухаживают за детьми в  пенитенци-
арных учреждениях, имеют право на единовременное 
пособие при рождении ребёнка и ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 лет.

Единовременное пособие при рождении ребёнка 
назначается при условии, что пособие было запроше-
но не позднее 12 месяцев со дня рождения ребёнка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком назна-
чается при условии, что оно было запрошено не позд-
нее 12 месяцев со дня рождения ребёнка. Если данное 
пособие было запрошено позднее указанного срока, 
оно выплачивается задним числом, но не  более чем за 
12 месяцев, предшествовавших дню обращения.

Документы, необходимые для установления 
пособий:

a) документ, удостоверяющий личность матери;
b) свидетельство о рождении ребенка, а в случае 

рождения последующего ребенка необходимо пред-
ставить и свидетельство о рождении предыдущего 
ребенка;

c) справка о рождении ребенка (только для по-
лучения единовременного пособия при рождении 
ребенка);

d) справка, подтверждающая период нахождения 
заключенной в пенитенциарном учреждении.

Для назначения пособий семьям с детьми, матерям, 
заключённым в пенитенциарные учреждения, которые 
воспитывают и ухаживают за детьми в  пенитенциар-
ных учреждениях, администрация учреждения произ-
водит сбор необходимых документов, представленных 
заключенной, и направляет в территориальную кассу 
по месту расположения пенитенциарного учреждения.
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/ сПрашивали - отвечаеМ /

Я отбываю срок наказания в пени-
тенциарном учреждении республики 
Молдова. В 1986 году участвовал в лик-
видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭс. Могу ли я получить 
пенсию как участник ликвидации этих 
последствий?

Г. Липкану, р-н Яловень

Согласно Закону о пенсиях государственного со-
циального страхования (ст. 31 (31)) № 156-XIV от 
14.10.1998 г., вступившего в силу с 01.01.1999 г., 
документы, необходимые для назначения пенсий 
осужденным лицам, находящимся в пенитенциарных 
учреждениях и не получающим пенсии, собирает ад-
министрация, в том числе и заявление осужденного о 
назначении пенсии, которое заверяется подписью ад-
министрации, и пакет документов направляется в пя-
тидневный срок территориальной кассе социального 
страхования по месту нахождения пенитенциарного 
учреждения, где в обязательном порядке эти доку-
менты регистрируются. Также ст. 20 вышеназванного 
закона предусматривает, что застрахованные лица с 
группой инвалидности имеют право на пенсию по 
инвалидности, если имеют необходимый застрахо-
ванный стаж: для лиц с возрастом более 31 года – 5 
лет застрахованного стажа.

работаю по контракту в про-
екте Всемирного банка по улуч-
шению кокурентноспособности. 
В таком случае работодатель 
должен выплачивать, согласно 
действующему законодатель-
ству республики Молдова, все 
выплаты, в том числе и взносы 
обязательного государственного 
социального страхования. Будут 
ли учитываться при исчислении 

моей будущей пенсии страховой 
стаж, взносы социального стра-
хования и застрахованный доход 
за период работы в качестве кон-
сультанта в данном проекте?

И. Думбравэ, г. Кишинэу

Согласно Закону о пенсиях государственного со-
циального страхования № 156-XIV от 14.10.1998 г. 
страховой стаж представляет сумму периодов тру-
довой деятельности, в течение которых взносы го-
сударственного социального страхования вносились 
в пенсионный фонд; взносы государственного соци-
ального страхования - обязательные для участников 
системы государственного социального страхования 
взносы, а застрахованный доход является базой для 
исчисления пенсий в системе государственного соц-
страхования. 

Соответственно, если ваш работодатель предста-
вил декларацию застрахованного лица на период ра-
боты в проекте, то при исчислении будущей пенсии 
будут учитываться как страховой стаж, взносы госу-
дарственного социального страхования, так и застра-
хованный доход за период работы в данном проекте.

Я пенсионерка, но продолжаю рабо-
тать. В начале 2009 года обратилась с 
заявлением о выдаче санаторной путев-
ки, а в 2010 году были внесены измене-
ния в Положение об условиях, порядке 
обеспечения, учета и распределения са-
наторных путевок. Хотелось бы узнать, 
попадает ли мое заявление под действие 
вышеназванных изменений?

А. Ротару, г. Кахул

Если вы не пользовались правом медицинской ре-
абилитации в 2009 году согласно заявлению, а в пери-
од после 2009 г. не получили путевку в соответствии 
с другими нормативными актами, то территориальная 
касса социального страхования по месту жительства 
вправе выдать путевку в текущем году независимо от 
того, работаете ли вы на данный момент.

Основанием для решения этого вопроса является 
и пояснение  письма № 01-2490 от 09 августа 2010 
г. министерства труда, социальной защиты и семьи, 
где уточняется, что положением, предусмотренным в 
пункте c), абз.(1) ст.16 Закона о ветеранах, не приме-
няется в случае ветеранов труда, которые обратились 
за путевкой до 01.01.2010 г.

Таким образом, лица, подавшие заявление до 
внесения изменений в вышеназванный закон, имеют 
право на получение санаторной путевки.

Я работал 20 лет в рыболовной про-
мышленности на территории россий-
ской Федерации. с 1998 года по дости-
жении 50 лет, согласно пенсионному 
законодательству россии, мне была на-
значена пенсия по возрасту на льготных 
условиях. родом я из Молдовы, и в 1998 
году переехал на родину. В 2010 году, по 
законодательству республики Молдова, 
я достиг пенсионного возраста – 62 лет, 
но перестал получать российскую пен-
сию. Объясните почему?   

И. Прутяну, р-н Анений Ной 

Согласно Соглашению между Правительствами 
Республики Молдова и Российской Федерации о га-
рантиях прав граждан в области пенсионного обе-
спечения, действующего с 04 декабря 1995 г., лица, 
переселившиеся (переехавшие) после этой даты с 
территории одного государства на территорию друго-
го государства на постоянное место жительства, по-
падают под действие данного Соглашения. 

В соответствии с Соглашением, назначение пен-
сий гражданам (лицам) обоих государств произво-
дится по месту их постоянного жительства и по за-
конодательству государства, на территории которого 
они проживают.

В случае, когда законодательством государства по 
новому месту жительства пенсионера не предусмо-
трено назначение пенсии по данному основанию, вы-
плата пенсии продолжается тем государством, откуда 
выехал пенсионер до возникновения права на пенси-
онное обеспечение по законодательству государства 
переселения.

В 1998 году вы переехали из Российской Федера-
ции на постоянное место жительства в Республику 
Молдова и, соответственно, на Вас распространяют-
ся нормы вышеуказанного Соглашения. 

Так как пенсионное законодательство РМ не пред-
усматривает назначение пенсии по возрасту на льгот-
ных условиях, согласно ст.7 Соглашения Пенсионный 
фонд Российской Федерации продолжал выплачивать 
Вам пенсию до возникновения права на пенсионное 
обеспечение по законодательству РМ, то есть до 62 
лет для мужчин. Начиная с 2010 года выплата вам 
пенсии Российской Федерацией прекращена.

● пенсии осужденным лицам, находящимся в пенитенциарных учреждениях ● страховой стаж 
● санаторные путевки ● пенсия по возрасту ●

Скорбим по поводу кончины кон-
сультанта отдела назначения социаль-
ных выплат ТКСС Хынчешть Ларисы 
ВЛАСЕНКО и выражаем искреннее 
и глубокое соболезнование родным и 
близким покойной.

Коллектив НКСС

НКсс предоставляет гражданам 
консультации лично и по 

телефону “Горячая линия” с 
понедельника по пятницу 
(8:00 -12:00, 13:00 -17:00)

 по адресу мун. Кишинэу, 
ул. Г. Тудор, 3 
тел. 28-61-15

По вопросам индивидуального 
учета обращайтесь в НКСС 
по тел.: 25-76- 37 (...39, 40, 

41, 42), факс: 25-76-38 или в 
териториальные кассы по месту 

жительства в секторах:
Чентру - 22-35-88, 22-64-60 
Ботаника - 52-37-33 

Рышкань - 22-35-38, 
                     21-08-91 
Буюкань - 75-75-10 
Чокана - 40-72-20, 40-77-16, 
                  75-45-40
Отдел информирования 
тел.: 257-550, 257-549, 
факс: 257-547

отвечают 
специалисты 
нксс  


