
Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr.___ 

din  _____________________ 2020 

 

cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat 

„Registrul electronic al angajaților” 

Întru asigurarea ținerii unei evidențe centralizate a angajaților, în temeiul 

prevederilor art. 16 și 22 din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele 

informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44), 

cu modificările ulterioare, a prevederilor art. 16 din Legea nr. 71/2007 cu privire la 

registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314), cu 

modificările ulterioare, Guvernul  

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă Conceptul Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al 

angajaților” (se anexează). 

2. Asigurarea creării, implementării, funcționării și dezvoltării Sistemului 

informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” se pune în sarcina 

Serviciului Fiscal de Stat din subordinea Ministerului Finanțelor. 

3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Ministerul Finanțelor, 

vor elabora și prezenta Guvernului, în termen de două luni de la data implementării 

Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”, proiectul 

de lege privind completarea și/sau modificarea cadrului legislativ întru asigurarea 

funcționării sistemului. 

4. Casa Națională de Asigurări Sociale, în termen de un an de la intrarea în vigoarea a 

prezentei Hotărîri, va asigura elaborarea metodologiei privind calcularea automată a 

stagiului de cotizare și vechimii în muncă. 

5. Instituția Publică Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică, 

Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, precum și instituțiile din 

subordine, în termen de un an de la intrarea în vigoarea a prezentei Hotărîri, vor 

asigura de comun ajustarea cadrului legal și procedural din Republica Moldova 

privind unicitatea codurilor de identificare IDNP, întru centralizarea procesului de 

evidență electronică a tuturor angajaților, inclusiv a cetățenilor țării care nu dețin 

buletin de identitate din motive religioase, cetățenilor țării dislocați pe teritoriul din 

Stânga Nistrului, persoane nerezidente care la etapa actuală pot deține în cadrul 

sistemelor informaționale de stat unul sau mai multe coduri de identificare IDNP etc. 

6. Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice și agenții 

economici, cu orice subordonare departamentală, tip de proprietate și de organizare 

juridică vor asigura corectitudinea datelor înregistrate în Registrul de Stat al 

Unităților de Drept (în special a subdiviziunilor și adreselor acestora, genurilor de 



activitate etc.), care vor fi ulterior utilizate în cadrul Sistemului informațional 

automatizat „Registrul electronic al angajaților” pentru înregistrarea angajaților.  

7. Realizarea prevederilor prezentei Hotărîri se va efectua din contul și în limita 

mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și altor mijloace, conform legii. 

8. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

Prim-ministru                                                              Ion CHICU 

 

Contrasemnează:  

  

Viceprim-ministru, 

Ministru al Finanțelor 
Serghei PUȘCUȚA 

  

Ministru al Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale 
Viorica DUMBRĂVEANU 

 


