
Aprobat  

prin Ordinul  

Casei Naţionale de Asigurări Sociale  
nr. 98-A  din  15.05.2015 

                               

REGULAMENT  

cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere 

(penalităţilor) faţă de  bugetul asigurărilor sociale de stat 
 

I. Dispoziţii generale 
 

1. Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de 
întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - 

Regulament)  este elaborat în conformitate cu prevederile art. 11 al Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, nr. 73 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial 
nr. 102-104/174 din 28 aprilie 2015) şi reglementează procedura de încheiere, de 
acţiune şi de reziliere a acordului de eşalonare a stingerii datoriilor majorărilor de 
întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. 

2. Prevederile prezentului Regulament sînt executorii pentru Casa 

Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – CNAS) şi plătitorii de contribuţii la 
bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitori). 
 

II. Ordinea de solicitare a eşalonării 
 

3. Pentru a solicita eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere 

(penalităţilor) pe parcursul anului bugetar în curs, plătitorii trebuie sa îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 
a) declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări 

sociale de stat obligatorii depuse pentru toate perioadele prevăzute de legislaţia în 
vigoare; 

b) lipsa datoriilor la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat 

obligatorii şi la amenzi; 
c) virarea în termen şi integral a sumei obligaţiilor curente la bugetul 

asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS). 

4. Eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) nu 
se acordă plătitorilor: Acordului se efectuează printr-o declaraţie în formă scrisă, care 
se remite de CNAS plătitorului, structurii teritoriale CNAS şi Serviciului Fiscal de 
Stat. Declaraţia reprezintă temei pentru efectuarea înregistrărilor de rigoare în 
Registrul de evidenţa a contractelor 

a) pentru majorările de întârziere în sumă totală mai mică de 500 de lei; 
b) pentru majorările de întârziere, care la data solicitării eşalonării intră sub 

incidenţa procedurii de compensare şi/sau restituire a mijloacelor în baza cererilor 

înregistrate de organele fiscale; 

c) care se află în procedura de insolvabilitate/lichidare, potrivit Legii  
insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012; 

d) care se află în procedura de lichidare, conform legislaţiei în vigoare.   
5. Plătitorul solicită eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere 

(penalităţilor) în cuantumul sumei înregistrate şi neachitate la data adresării la 
structura teritorială a CNAS, unde îşi are adresa juridică, prin depunerea Cererii în 
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două exemplare, conform modelului  prezentat în anexa nr. 1 la prezentul 

Regulament. 

6. Eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere se soluţionează 
de CNAS prin încheierea Acordului de eşalonare a stingerii datoriilor majorărilor de 
întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – 

Acord) sau se informează în scris plătitorul despre respingere. 
7. Plătitorul este în drept să renunţe la eşalonarea stingerii datoriilor 

majorărilor de întârziere (penalităţilor) pe perioada de valabilitate a Acordului, prin 

depunerea unei solicitări scrise de renunţare la eşalonare. 
 

III. Acţiunile CNAS 
 

8. Structura teritorială a CNAS recepţionează cererea, o înregistrează în 
Registrul de evidenţă a documentelor de intrare, completează menţiunile de 
înregistrare şi un exemplar se returnează solicitantului. 

9. Se verifică îndeplinirea condiţiilor de acordare a eşalonării stingerii 
datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi, după caz, întocmeşte Acordul,  în 
3 exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data recepţionării cererii. 
10.  În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile privind acordarea 

eşalonării stingerii datoriilor majorărilor de întârziere structura teritorială a CNAS 
informează plătitorul în scris despre refuzul încheierii Acordului, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data depunerii cererii. 
11.  Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin 

grafice de eşalonare, care fac parte integrantă din Acord. 
12.  Structura teritorială a CNAS, prin scrisoare de însoţire, remite în adresa 

aparatului central al CNAS, proiectul Acordului în 3 exemplare semnat de plătitor şi 
vizat de şef. 

13.  Aparatul central al CNAS verifică corespunderea sumelor propuse 
pentru eşalonare şi, după caz, aprobă Acordul, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data primirii. 

14.  Aparatul central al CNAS înregistrează Acordul în Registrul de evidenţa 
a contractelor şi remite în adresa structurii teritoriale 2 exemplare a Acordului 
semnat.  După recepţionare, structura teritorială înmânează un exemplar  plătitorului 
şi  alt exemplar, la care se anexează cererea, se păstrează în dosarul plătitorului. 
(Modificat prin Ordinul CNAS nr. 188-A din 21.09.2017) 

15.  În cazul în care aparatul central al CNAS constată că nu sunt respectate 

prevederile legislaţiei şi ale prezentului Regulament, informează în scris plătitorul şi 
structura teritorială despre respingerea solicitării de încheiere a Acordului,  în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data recepţionării. 
 

IV. Dispoziţii finale 
 

16.  Acordul intră în vigoare din data semnării acestuia de către CNAS. 
17.  Plătitorii, care au încheiat Acord de eşalonare, sînt obligaţi să indice în 

ordinele de plată, în rubrica destinaţia plăţii sumele plătite conform acordului şi 
perioada pentru care este efectuată plata. 
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18.  Eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) îşi 
menţine valabilitatea în condiţia în care plătitorul transferă  integral şi în termen suma 
obligaţiilor curente şi a majorărilor de întârziere în termenii stabiliţi de Acord. 

19.  CNAS este în drept să rezilieze acţiunea Acordului, în cazul în care 
plătitorul nu respectă prevederile acestuia. 
(Modificat prin Ordinul CNAS nr. 188-A din 21.09.2017) 

20. Rezilierea Acordului se efectuează printr-o declaraţie în formă scrisă, 
care se remite de CNAS plătitorului, structurii teritoriale CNAS şi Serviciului Fiscal 
de Stat. Declaraţia reprezintă temei pentru efectuarea înregistrărilor de rigoare în 
Registrul de evidenţa a contractelor. 
(Modificat prin Ordinul CNAS nr. 188-A din 21.09.2017) 
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Anexa nr.1 

la Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor 
majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul 
asigurărilor sociale de stat 

 

          Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale 
 Н  К    

_______________________________________ 
                              

                                                         de la __________________________________ 
                                                                                                          (denumireai plătitorului)  
                                                                                                    (  ) 

 ____________________________________ 
                                                                     (adresa juridică )/(  ) 

                                                        cod CNAS __________ cod fiscal ____________                          

                                                          НК                                                   

                                                 în persoana conducătorului____________________, 
                                                                                                                    (numele, prenumele) 

                                                                                                                                                                             ( , ) 

____________________. 
                                                                                                                                                                                                 (telefon) 

                                                                                                                                                                                                ( ) 

C E R E R E 
Заяв е ие 

 

În baza prevederilor art. __ al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul ____ 
solicităm încheierea unui Acord de eşalonare a stingerii datoriilor majorărilor de întîrziere 
(penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, care la data de__________________ 

Н    . 11 З       _______  
          БГ ,    

 

 _______________ constituie suma de _________________ lei, inclusiv la  
                                                                                                 ,      
codul economic de încasări        121410__________ lei  
                                                  

 

şi la codul economic de încasări 121420__________lei. 
                                                 

 

Conducătorul_______________________           ____________________ 
                      (numele, prenumele)                                                                               (semnătura) 

                                                  ( , )                                                                                   ( ) 

                                    

                L.Ş. 
Contabil-şef     ______________________           ____________________ 
Г             (numele, prenumele)                                                           (semnătura) 
                                                    ( , )                                                            ( ) 

 

 
Menţiunile CTAS despre primire / О е и К   

Cererea este primită la CTAS ____________________________________ de specialistul     
      З    К                                                                                                                                ециа и    
  

   __________________       ________________    _______________    _______________                                     
       (numele, prenumele)                                       (semnătura)                                         (funcţia)                                   (data) 

 (фа и ия,и я)                                            ( )                                      ( )                               ( ) 

 

Nr. înregistrării cererii_____________ 
№   
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 Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor 
majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul 

asigurărilor sociale de stat 
 
 

ACORD 

de eşalonare a stingerii  datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă 
de bugetul asigurărilor sociale de stat 

 
nr._______________                                                    din "____" ________________  

I. Părţile Acordului 
 
1. Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, în persoana 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale, _______________________, care 
activează în baza Statutului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr. 937 din 13.11.2014, denumită în continuare "Casa Naţională", pe de o parte şi 
___________________________________________________________, în 

persoana conducătorului _____________________, care activează în baza Statutului, 
denumită în continuare "Plătitor", au încheiat prezentul Acord privind următoarele: 
 

II. Obiectul Acordului 
 

2. Eşalonarea stingerii majorărilor de întârziere (penalităţi) ale Plătitorului, care 
constituie suma de ________________ lei, inclusiv la codul economic de încasări 
121410_________ lei,  la codul economic de încasări 121420    __________ lei. 

 

III. Obligaţiile şi drepturile părţilor 
 

3. Plătitorul se obligă să achite lunar, în termenii conform Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar în curs, suma integrală a contribuţiilor 
calculate din salariu şi alte recompense, precum şi suma prevăzută în pct. 2, conform 
graficului de eşalonare a penalităţilor. 
4. În cazul, în care plătitorul  nu îndeplineşte condiţiile Acordului, Casa Naţională 
este în drept să rezilieze acţiunea Acordului până la expirarea termenului de 
valabilitate a acestuia. 

5. Plătitorul, prin depunerea unei solicitări scrise, este în drept să renunţe la 
eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) în perioada de 
valabilitate a Acordului.   

 

IV. Responsabilitatea părţilor 

 
5. Părţile sînt responsabile pentru îndeplinirea condiţiilor prezentului Acord conform 
legislaţiei în vigoare. 
 

V. Rezilierea Acordului 
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6. Prezentul Acord poate fi reziliat de către Casa Naţională în mod unilateral în 

următoarele cazuri: 
a) neachitarea sau achitarea parţială de către Plătitor a majorărilor de întârziere în 

termenii stabiliţi de prezentul Acord; 
b) neachitarea în termen sau achitarea parţială de către Plătitor a obligaţiilor 

curente la bugetul asigurărilor sociale de stat; 

c) intentarea procesului de lichidare sau a procesului de insolvabilitate în 

conformitate cu legislaţia. 
 

VI. Termenul şi alte condiţii ale  Acordului 

 
7. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la 31 
decembrie a anului bugetar în curs, în caz de îndeplinire a condiţiilor. 
8. Acordul este întocmit în 3 exemplare cu putere juridică egală. Modificări şi 
completări în scris ale prezentului Acord se efectuează cu consimţământul ambelor 
părţi. 
 

VII. Graficul achitării majorărilor de întârziere 
 

Nr. 

d/o 

Suma majorărilor 
de întârziere 

eşalonată 

Inclusiv la codul economic de încasări Termenul de 

achitare 
121410 121420 

     

     

     

     

     

     

 

Casa  Naţională           

de Asigurări Sociale                                                Rechizitele Plătitorului 
                                                                                              

 Preşedinte ___________________                            _________________________________ 

                                                                                                   (denumirea)                                

________________________                                _________________________________ 
                          (semnătura)                                                                                                           (adresa ) 
L.Ş.  Cod CNAS ___________________ 

  Cod fiscal   ___________________ 

                                                                               Conducător ___________________ 

                                                                                                             (nume, prenume) 

                                                                                                   ________________ 

                                                                                                           (semnătura) 
Şeful CTAS _____________                                                                                   L.Ş. 
_______________________ 
           (nume, prenume) 

_______________________ 
               (semnătura)         L.Ş.                     


