Notă informativă
la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr.230/2020 cu privire la organizarea și funcționarea
Casei Naționale de Asigurări Sociale
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare - CNAS) este autorul proiectului
Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.230/2020 cu privire
la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite
Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul art.7 lit. b) din Legea nr.136/2017 cu
privire la Guvern şi art.46 al Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări
sociale. Proiectul Hotărârii de Guvern are drept scop modificarea structurii
organizaţionale a CNAS întru eficientizarea activității, reieșind din următoarele
premize:
 preluarea noilor procese de activitate ce ţin de plata prestaţiilor sociale, şi anume:
- ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă,
- indemnizațiilor salariaților cu copii în vîrstă de pînă la 12 ani și copii cu
dizabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării temporare a
procesului educațional în regim fizic,
- indemnizațiilor pentru șomaj tehnic declarat ca urmare a stării de urgență, de
asediu și de război, și restricțiilor impuse în stare de urgență în sănătate publică.
 implementarea noilor scenarii de prestare a serviciilor publice în domeniul
asigurărilor sociale de stat, urmare a reingineriei acestora;
 elaborarea, testarea și implementarea noului SI „Protecția Socială”, în contextul
reingineriei serviciilor publice prestate de CNAS, proiect finanțat de Banca
Mondială;
 consolidarea eficacității sistemului de control intern managerial în domeniul
securității informaționale și integrității instituționale a CNAS.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene.
4 . Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Conform proiectului, structura aparatului central al CNAS se modifică prin excluderea
Direcției securitatea informației și a datelor cu caracter personal, respectiv cu
transmiterea atribuțiilor direcției altor subdiviziuni structurale, după cum urmează:
 Direcţiei generale administrarea sistemelor informaţionale şi suportul
infrastructurii;
 Direcției analiza și monitorizarea implementării politicilor.
Unitățile de personal și capacitățile umane vor fi redirecționate pentru asigurarea plății
noilor prestații sociale, precum și realizarea măsurilor de prestare calitativă a
serviciilor publice noi instituite cu suplinirea unităților unor subdiviziuni structurale,

după cum urmează:
 Direcției generale gestionare conturilor beneficiarilor de pensii, alocații și prestații
sociale;
 Direcției generale indemnizații și alte prestații sociale.
Reieșind din faptul excluderii direcției menționate se impune necesitatea modificării
Anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.230/2020 care stabilește organigrama CNAS,
ce va reglementa noua organigramă prin prisma modificării propuse.
5. Fundamentarea economico-financiară
Nu sunt necesare mijloace financiare suplimentare pentru implementarea proiectului
dat.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul Hotărîrii Guvernului elaborat se încadrează în cadrul normativ, iar aprobarea
acestuia nu va genera modificarea altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul este plasat pentru consultare publică, pe portalul guvernamental
(www.particip.gov.md) precum şi pe pagina web - oficială a CNAS, secțiunea
Transparență decizională.
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MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr.________
din_________________2021
Chişinău
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.230/2020
cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale
În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare şi
art.46 din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările
ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărârea Guvernului nr.230/2020 cu privire la organizarea și funcționarea
Casei Naționale de Asigurări Sociale, se modifică după cum urmează:
1) În anexa nr.2 pozițiile
”Direcţia securitatea informaţiei şi datelor cu caracter personal
Secţia securitatea datelor şi gestiunea accesului
Secţia control intern şi integritate” se exclud.
2) Anexa nr.4 se modifică cu următorul cuprins:
„Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr.230/ 2020

ORGANIGRAMA CASEI

NAŢIONALE

DE

ASIGURĂRI

SOCIALE

Consiliul de Administraţie al CNAS
Direcţia generală audit intern
Direcţia audit sisteme operaţionale
Direcţia audit sisteme manageriale şi de suport

Director general

Direcţia analiza şi monitorizarea implementării
politicilor

Director general adjunct

Direcţia generală pensii şi alocaţii
Direcţia supravegherea aplicării legislaţiei Nord
Direcţia supravegherea aplicării legislaţiei Centru
Direcţia supravegherea aplicării legislaţiei Sud
Direcţia pensii şi prestaţii sociale beneficiarilor instituţiilor de forţă
Direcţia metodologie şi implementarea cadrului normativ

Direcţia generală indemnizaţii şi alte prestaţii sociale
Direcţia indemnizaţii pentru familiile cu copii
Direcţia indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă
Direcţia ajutoare şi compensaţii

Direcţia generală relaţii internaţionale
Direcţia legislaţia aplicabilă şi cooperare
Direcţia pensii externe

Direcţia generală gestionarea conturilor beneficiarilor de prestaţii sociale
Direcţia gestionarea conturilor beneficiarilor de pensii şi alocaţii
Direcţia gestionarea conturilor beneficiarilor de indemnizaţii pentru familiile cu copii
Direcţia gestionarea conturilor beneficiarilor de indemnizaţii pentru incapacitate
temporară de muncă
Direcţia gestionarea conturilor beneficiarilor de ajutoare, compensaţii şi alte prestaţii
sociale
Direcţia gestionarea conturilor beneficiarilor de pensii externe şi celor condamnaţi
Direcţia gestionarea datelor, analiza şi monitorizarea plăţii prestaţiilor sociale

Director general adjunct

Director general adjunct

Direcţia generală dezvoltarea sistemelor aplicative şi
e-transformare
Direcţia dezvoltarea sistemelor aplicative
Direcţia metodologie
Secţia e-transformare

Direcţia generală administrarea sistemelor informaţionale şi
suportul infrastructurii
Direcţia administrarea sistemelor operaţionale, gestiunea bazelor de
date şi echipamentelor active de reţea
Direcţia administrarea sistemelor aplicative
Direcţia suport infrastructură
Secţia suport sisteme informaţionale şi Help Desk
Direcţia juridică
Secţia monitorizarea procedurilor administrative şi contencios
administrativ
Secţia asistenţă juridică, reprezentanţă şi legislaţie
Secţia gestionarea procedurilor de insolvabilitate

Direcţia resurse umane
Secţia planificarea, asigurarea şi evidenţa personalului
Secţia evaluarea şi motivarea personalului
Secţia instruirea şi dezvoltarea profesională

Direcţia comunicare şi relaţii cu publicul
Secţia comunicare și informare (inclusiv Centrul de apel)
Secţia managementul documentelor

Direcţia planificare bugetară
Secţia prognozarea bugetului
Secţia analiza executării bugetului asigurărilor sociale de stat

Direcţia generală administrarea plăţilor şi plătitorilor
Direcţia metodologie evidenţa plăţilor şi plătitorilor
Direcţia sistematizare rapoarte şi informaţii

Direcţia generală evidenţa individuală a contribuţiilor
Direcţia gestionarea conturilor persoanelor asigurate
Direcţia registrul evidenţei individuale

Direcţia generală achiziţii publice şi patrimoniu
Direcţia achiziţii publice
Direcţia gestionarea patrimoniului

Direcţia generală finanţe
Direcţia evidenţa veniturilor şi cheltuielilor la plata drepturilor sociale
Direcţia evidenţa cheltuielilor de administrare a sistemului public de
asigurări sociale
Direcţia evidenţa cheltuielilor pentru tratament balneosanatorial şi
odihna copiilor

Secţia administrativă
Direcţia statistică şi cheltuieli de organizare

40 de Case teritoriale de asigurări sociale

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01 ianuarie 2022.

Prim-ministru

Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Dumitru BUDIANSCHI

