APROBAT:
ordinul nr. 75-A
din 18.05.2020

Instrucţiunea
privind modul de eliberare şi evidenţă a
legitimaţiilor beneficiarilor de prestaţii sociale
I. Dispoziţii generale
1. Instrucţiunea privind modul de eliberare şi evidenţă a legitimaţiilor beneficiarilor de
prestaţii sociale (în continuare - Instrucţiune) reglementează modul de solicitare,
eliberare şi evidenţă a legitimaţiilor beneficiarilor de prestaţii sociale, inclusiv formatul
şi conţinutul acestora.
2. Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu prevederile:
a) Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de
pe urma catastrofei de la Cernobîl;
b) Legii nr. 1544/1993 asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul
de comandă şi din trupele organele afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului
General de Carabinieri;
c) Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului;
d) Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii;
e) Legii nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de
cetăţeni;
f) Legii nr.71/2007 cu privire la registre;
g) Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
h) Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
i) Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative;
j) Hotărîrea Guvernului nr.412/.2004 despre aprobarea unor acte normative ce ţin de
stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici.
3. În sensul prezentei Instrucţiuni, noţiunile utilizate au următoarele semnificații:
legitimaţia beneficiarului de prestaţii sociale – document care confirmă statutul
juridic al beneficiarului de prestaţii sociale stabilite de Casa Naţională de Asigurări
Sociale (în continuare - CNAS);
prestaţii sociale – toate categoriile de pensii și alocaţii sociale1.
4. Prevederile prezentei Instrucţiuni se aplică de către:
1

Alocaţie socială de stat pentru persoanele vîrstnice; Alocaţie socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu dizabilităţi din copilărie şi copiii cu dizabilităţi în
vîrstă de pînă la 18 ani; Alocaţie socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreținătorului

a) Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (în continuare - CTAS) – pentru eliberarea
legitimaţiilor beneficiarilor de prestaţii sociale stabilite de CTAS;
b) Direcţia generală pensii şi alocaţii din cadrul aparatului central al CNAS – pentru
eliberarea legitimaţiilor beneficiarilor instituţiilor de forţă a căror identitate și
calitate se încadrează în condițiile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
[pct.4 lit.b) modificat prin ordinul Directorului general CNAS nr.134-A din 06.08.2020]

c) Direcţia generală relaţii internaţionale din cadrul aparatului central al CNAS –
pentru eliberarea legitimaţiilor beneficiarilor de prestaţii sociale stabilite în baza
prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale.
[pct.4 lit.c) modificat prin ordinul Directorului general CNAS nr.134-A din 06.08.2020]

5. Legitimaţia beneficiarului de prestaţii sociale (în continuare – legitimaţie) reprezintă o
cartelă dublă, imprimată color, conform Anexei nr.1 la prezenta Instrucţiune.
II. Modul de solicitare şi eliberare a legitimaţiilor
6. Dreptul la eliberarea legitimaţiei îl au beneficiarii de prestaţii sociale stabilite de
CNAS, inclusiv în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii
sociale.
7. Legitimaţia se eliberează, cu titlu gratuit, la solicitarea verbală a beneficiarului cu
prezentarea actului de identitate, de către CTAS conform vizei de reşedinţă/domiciliu,
sau de către subdiviziunile aparatului central CNAS conform pct.4 lit.b) şi c) din
prezenta Instrucţiune.
8. Legitimaţiile se eliberează într-un format unic pentru toate categoriile de beneficiari
de prestaţii sociale. Seria legitimaţiei constituie primele litere din abrevietura CNAS –
„CN” pentru toate legitimaţiile.
9. Numărul legitimaţiei eliberate de CTAS include 9 cifre şi este constituit din codul
CTAS, cifra „0” şi numărul dosarului de pensionare.
10.Numărul legitimaţiei eliberate de Direcţia generală pensii şi alocaţii din cadrul
aparatului central al CNAS include 10 cifre şi este constituit din codul sectorului
aparatului central CNAS, codul CTAS sect.Centru mun. Chişinău, cifra „0” şi numărul
dosarului de pensionare.
[pct.10 modificat prin ordinul Directorului general CNAS nr.134-A din 06.08.2020]

11.Numărul legitimaţiei eliberate de Direcţia generală relaţii internaţionale din cadrul
aparatului central al CNAS include 9 cifre şi este constituit din codul sectorului
aparatului central CNAS, cifra „0” şi numărul dosarului de pensionare.
[pct.11 modificat prin ordinul Directorului general CNAS nr.134-A din 06.08.2020]

12. Legitimaţiile de tip nou se eliberează după cum urmează:
a) persoanelor cărora li se atribuie pentru prima dată statutul de beneficiar de prestaţii
sociale;
b) în caz de sustragere, pierdere, deteriorare sau lipsa de spaţiu pentru efectuarea
înscrierilor cu privire la prelungirea termenului de valabilitate;
c) la adresarea beneficiarilor pentru completarea legitimaţiei de tip vechi cu datele
actualizate privind cuantumul prestaţiei sociale şi privind reluarea/prelungirea
dreptului la prestaţie, cu restituirea legitimaţiei de tip vechi.
13.În cazul beneficiarilor de alocaţii sociale de stat pentru copiii cu dizabilităţi severe,
accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani şi pentru copiii care au pierdut
întreţinătorul, cu vîrsta de pînă la 18 ani, legitimaţia se întocmeşte pe numele
beneficiarului.
14. Legitimaţia poate fi eliberată unei terţe persoane, la prezentarea actelor ce confirmă
statutul său (procura sau decizia de instituire a tutelei sau curatelei), după cum urmează:
a) reprezentantului în baza procurii;
b) reprezentantului legal, în cazul minorului;
c) tutorelui, în cazul adultului.
15. Termenul de valabilitate al legitimaţiei este nelimitat în cazul pensiei pentru limită
de vîrstă şi alocaţiei sociale pentru persoane vîrstnice, pensiei pentru vechime în muncă,
pensiei de dizabilitate şi alocaţiei sociale pentru persoanele cu dizabilităţi, cu grad de
dizabilitate, stabilit de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii
de Muncă, fără termen de reexaminare.
16. În cazul pensiei şi alocaţiei sociale de dizabilitate cu termen determinat şi pensiei şi
alocaţiei sociale pentru pierderea întreținătorului, termenul de valabilitate al legitimaţiei
corespunde termenului de acordare a prestaţiilor respective, confirmat prin înscrierile
succesive operate în legitimaţie.
III. Modul de evidenţă a legitimaţiilor
17. Evidenţa legitimaţiilor se ţine în Registrul de evidență a legitimațiilor beneficiarilor
de prestaţii sociale (în continuare – Registru), conform Anexei nr.2, pe suport de hîrtie,
cu respectarea Legii nr.71/2007 cu privire la registre.
18. Înscrierile în Registru se efectuează, cu respectarea Legii nr.71/2007 cu privire la
registre, de către specialiştii din CTAS responsabili de deservirea beneficiarilor
(specialiştii Front Office CTAS) şi de către specialiştii responsabili din cadrul

subdiviziunilor aparatului central CNAS conform pct.4 lit.b) şi c) din prezenta
Instrucţiune.
19. În caz de pierdere, sustragere sau deteriorare a legitimaţiei, beneficiarului/persoanei
împuternicite, conform solicitării verbale, i se eliberează duplicatul legitimației, cu
aplicarea obligatorie a inscripției „DUPLICAT”.
20. Persoana care își stabilește domiciliul permanent peste hotarele Republicii Moldova,
restituie legitimaţia la CTAS, conform vizei de reședință/domiciliu, sau la subdiviziunile
aparatului central CNAS conform pct.4 lit.b) şi c) din prezenta Instrucţiune, cu
efectuarea menţiunii respective în Registru în coloana „Notă”.
21. Pe legitimațiile, restituite conform pct.12 lit.c) şi pct.20 din prezenta Instrucţiune,
aplică parafa „RETRAS” şi se anexează la dosarul de pensionare al beneficiarului.
cazul beneficiarilor instituţiilor de forţă a căror identitate și calitate se încadrează
condițiile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, legitimaţiile restituite
păstrează în arhiva subdiviziunii responsabile a aparatului central CNAS.
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IV. Dispoziţii finale
22.Utilizarea, de către beneficiar, a legitimației pentru necesități în afara sistemului
public de asigurări sociale, se efectuează doar împreună cu actul de identitate a acestuia
(buletin de identitate, paşaport).
23. Specialiştii CTAS şi a subdiviziunilor aparatului central CNAS conform pct.4 lit.b)
şi c) din prezenta Instrucţiune, poartă responsabilitate pentru corectitudinea eliberării şi
evidenţei legitimaţiilor.
24. Conducerea CTAS şi conducătorii subdiviziunilor aparatului central CNAS conform
pct.4 lit.b) şi c) sînt responsabili pentru monitorizarea respectării de către angajaţii din
subordine a prevederilor prezentei Instrucţiuni.

Anexa nr.1 la Instrucţiunea privind modul de
eliberare şi evidenţă a legitimaţiilor beneficiarilor
de prestaţii sociale, aprobată prin ordinul nr.____
din ___________
Model–coperta din faţă

Casa Națională de Asigurări Sociale
a Republicii Moldova
LEGITIMAȚIE

Model – 1-a pagină

Legitimația beneficiarului de prestație socială
Удостоверение получателя социальных выплат
Seria CN
Серия

Numărul___________________
Номер

Numele___________________________ Prenumele___________________________
Фамилия
Имя
Data, luna, anul nașterii_______________________________________
Дата, меся, год рождения
IDNP_____________________________CPAS_______________________________
Идентификационный номер
ПКСС
Tipul prestației_________________________________________________________
Тип выплаты
Conducător_______________________________________L.Ș.
Руководитель
М.П.
Specialist_________________________________________
Специалист
Data eliberării____________________________________
Дата выдачи
Prelucrare datelor – în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal
Обработка данных – в соответствии с Законом нр.133/2011 о защите персональных данных

Model – a 2-a pagină

Termen de valabilitate: de la „_____” ____20_____ până la „____” ____20______/Fără termen
Срок действия:
с
по
L.Ș
М.П.

Conducător______________________________________
Руководитель

Termen de valabilitate: de la „_____” ____20_____ până la „____” ____20______/Fără termen
Срок действия:
с
по
L.Ș
М.П.

Conducător______________________________________
Руководитель

Termen de valabilitate: de la „_____” ____20_____ până la „____” ____20______/Fără termen
Срок действия:
с
по
L.Ș
М.П.

Conducător______________________________________
Руководитель

Termen de valabilitate: de la „_____” ____20_____ până la „____” ____20______/Fără termen
Срок действия:
с
по
L.Ș
М.П.

Conducător______________________________________
Руководитель

Anexa nr.2
la Instrucţiunea privind
modul de eliberare şi evidenţă a
legitimaţiilor beneficiarilor
de prestaţii sociale aprobată prin
ordinul
nr._____din_____________

Casa Naţională de Asigurări Sociale

REGISTRU
de evidenţă a legitimaţiilor beneficiarilor de prestaţii sociale
__________________________________
(denumirea CTAS/subdiviziunii aparatului central CNAS)

Nr.
crt.
d/r

Numele, Prenumele
beneficiarului

Tipul prestaţiei
sociale

Numărul
legitimaţiei

Data,
luna, anul
eliberării

Numele,
Prenumele
specialistului
care a eliberat
legitimaţia

Semnătura
beneficiarului
sau a persoanei
împuternicite

Notă

