Notă informativă
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea
Casei Naționale de Asigurări Sociale

1. Autorul proiectului.
Prezentul proiect a fost elaborat de către Casa Națională de Asigurări Sociale în
temeiul Legii nr.136/2017 cu privire la Guvern şi art.46 Legii nr.489-XIV din 8 iulie
1999 privind sistemul public de asigurări sociale
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Proiectul hotărîrii de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de
Asigurări Sociale a fost elaborat în temeiul art.46 din Legea nr.489-XIV din 8 iulie
1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi are drept scop consolidarea
structurii organizaţionale a CNAS reieşind din asigurarea acordării serviciilor
cetăţenilor la cel mai înalt nivel prin optimizarea proceselor de activitate atît la nivel
central, cît şi teritorial.
Revizuirea structurii organizaţionale a CNAS este condiţionată de următoarele
premize:
- preluarea proceselor/funcţiilor noi;
- centralizarea unor procese de bază;
- repartizarea necorespunzătoare a atribuţiilor şi responsabilităţilor atît între
subdiviziuni, cît şi specialişti,
- implementarea serviciilor electronice (E-cerere);
- segmentarea unor procese de activitate similare între mai multe subdiviziuni
structurale;
- similitudinea proceselor de stabilire şi plată a prestaţiilor sociale;
- extinderea aplicării acordurilor privind securitatea socială semnate între
Republica Moldova şi alte state;
- unificarea rapoartelor privind plăţile salariale şi impozitele aferente;
- implementarea noilor forme de rapoarte financiare privind executarea bugetului
asigurărilor sociale de stat;
- perfecţionarea sistemului de control intern;
- necesitatea optimizării proceselor interne ale CNAS.
3 . Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Conform proiectului, Casa Națională de Asigurări Sociale este autoritate
administrativă centrală în subordinea Guvernului, care administrează şi gestionează
sistemul public de asigurări sociale.
În cadrul aparatului central al CNAS a fost revizuit modul de organizare şi desfăşurare
a proceselor de activitate, fiind pus accentul pe similitudinea și automatizarea
acestora.
În scopul asigurării accesibilității serviciilor acordate, se propune menținerea a 40 case
teritoriale de asigurări sociale, deservirea populației fiind asigurată în fiecare raion din

Republica Moldova.
Pentru realizarea misiunii și funcţiilor asumate, efectivul de personal al CNAS se
propune a fi în număr de 1348 unităţi, dintre care Aparatul Central va constitui 400
unităţi, iar casele teritoriale 948 unităţi.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea modificărilor propuse nu necesită mijloace financiare suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Promovarea proiectului va necesita abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.937/2014 cu
privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Casei
Naţionale de Asigurări Sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, Nr.
345-351, art.1012) și Hotărîrii Guvernului nr.256/2006 privind aprobarea structurii şi
efectivului-limită ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2006, Nr.51-54 art.336).
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul este plasat pe portalul guvernamental (www.particip.gov.md) precum şi pe
pagina – web oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale, secțiunea Transparență
decizională.
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