
I. Informaţia generală   

I.     Începând cu 1 iulie 2019, se stabilește vârsta 

standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbați și, 

începând cu 1 iulie 2028, vârsta standard de pensionare de 

63 de ani pentru femei. Atingerea acestor vârste se 

realizează prin creșterea anuală a vârstelor standard de 

pensionare, conform eșalonării prevăzute în tabel 

 

De la 1 iulie Vârsta standard de pensionare 

Bărbați Femei 

2017 62 ani 4 luni 
57 ani 6 

luni 

2018 62 ani 8 luni 58 ani 

2019 63 ani 
58 ani 6 

luni 

2020 63 ani 59 ani 

2021 63 ani 
59 ani 6 

luni 

2022 63 ani 60 ani 

2023 63 ani 
60 ani 6 

luni 

2024 63 ani 61 ani 

2025 63 ani 
61 ani 6 

luni 

2026 63 ani 62 ani 

2027 63 ani 
62 ani 6 

luni 

2028 63 ani 63 ani 

 

De la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut și educat 

până la vârsta de 8 ani cinci și mai mulți copii se aplică 

vârstele standard de pensionare conform tabelului, 

diminuate cu 3 ani. 

Se stabileşte stagiul complet de cotizare de 34 de ani: 

pentru bărbaţi începând cu 1 iulie 2018, iar pentru femei 

începând cu 1 iulie 2024, conform eşalonării prevăzute în 

tabel 

De la 1 iulie Stagiul complet de 

cotizare 

Bărbaţi Femei 

2017 
33 ani 6 

luni 

30 ani 6 

luni 

2018 34 ani 31 ani 

2019 
34 ani 31 ani 6 

luni 



2020 34 ani 32 ani 

2021 34 ani 
32 ani 6 

luni 

2022 34 ani 33 ani 

2023 34 ani 
33 ani 6 

luni 

2024 34 ani 34 ani 

Pensia pentru limită de vârstă poate fi stabilită la 

împlinirea vârstelor standard de pensionare cu condiția 

realizării stagiului minim de cotizare de 15 ani 

(proporţional) 

 

II. Modificări operate în legislaţia privind sistemul 

public de asigurări sociale de la 1 ianuarie 2020 

  

PENSII 

 1. Beneficiarilor de toate tipurile de pensii, al căror 

cuantum lunar nu depăşeşte 2000 de lei, şi de alocaţii 

sociale de stat, stabilite până la 1 ianuarie 2020, 

începând cu 2 ianuarie 2020 s-a transferat suportul 

financiar unic în sumă de 700 de lei. 

 2. Reamintim, că prin Legea nr.165 din 26.07.2018, care a 

întrat în vigoare de la 1 ianuarie 2019, au obţinut dreptul 

pentru reexaminarea pensiei beneficiarii de pensii pentru 

limită de vârstă, care au activat după stabilirea pensiei. 

     Reexaminarea pensiilor pentru limita de vârstă 

(stabilite până la 01.01.2019) se prevedea a fi efectuată 

eşalonat începând cu 01.01.2019 până la 31.12. 2027, în 

dependenţă de anul ieşirii la pensie şi durata stagiului de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei, conform 

tabelului: 

Tabelul nr. 1
1 

 
 

     Prin Legea nr. 168 din 06.12.2019 au fost modificate 

etapele de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă, 

conform tabelului: 



Tabelul nr.1
1 

(modificat) 

 
 

     Conform noilor prevederi, în cazul pensiilor stabilite 

după 01.01.1999, reexaminarea pensiilor începe de la 

01.07.2020 şi se va desfăşura pe etape în funcţie de 

stagiul realizat după stabilirea pensiei până la 

31.12.2023. 

     După realizarea tuturor etapelor de reexaminare a 

pensiilor, începând cu 01.01.2024 pensiile pentru limită de 

vârstă vor fi reexaminate pentru stagiul realizat după 

stabilirea/reexaminarea pensiei o dată la 2 ani de 

activitate. 

     Conform prevederilor legii, de la 1 ianuarie 2020 

dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl 

au beneficiarii de pensii stabilite până la 01.01.1999 care 

au realizat după stabilirea pensiei  un stagiu de cotizare 

mai mic de 15 ani. Totodată, şi beneficiarii de pensii 

pentru limită de vârstă stabilite până la 01.01.1999 care 

au un stagiu de cotizare după stabilirea pensiei de 15 ani 

şi mai mult şi nu şi-au reexaminat pensia în anul 2019, în 

continuare în anul 2020. Cererea privind reexaminarea 

pensiei se depune personal, cu prezentarea documentelor 

confirmative la Casa Teritorială de Asigurări Sociale. 

 3. Conform Legii nr.156 din 05.12.2019, în cazul decesului 

soţului care a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă 

mai puţin de 5 ani după stabilirea dreptului la pensie, 

soţului supravieţuitor i se acordă indemnizaţie lunară în 

mărimea pensiei pentru limită de vârstă la data decesului 

beneficiarului de pensie. Indemnizaţia se acordă dacă, la 

data decesului beneficiarului de pensie, soţul 

supravieţuitor a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu 

persoana decedată. Indemnizaţia se acordă indiferent dacă 

soţul supravieţuitor este sau nu beneficiar de pensie. 

Cererea pentru solicitare se depune personal de către soţul 

supravieţuitor, cu prezentarea documentelor confirmative la 

Casa Teritorială de asigurări Sociale. Prevederile Legii 

menţionate se aplică în cazul deceselor survenite după data 

de 01 ianuarie 2020. 



 4. Potrivit Legii nr.162 din 06.12.2019 indexarea 

pensiilor va fi efectuată de două ori pe an, la 1 aprilie 

şi la 1 octombrie. Indexarea la 1 aprilie se va efectua 

conform procedurii în vigoare – pentru toţi beneficiarii, 

echivalent cu media indicelui preţurilor de consum pe 

ultimii 3 ani. Cea de la 1 octombrie va viza pensionarii a 

căror pensie nu depăşeşte nivelul minimului de existenţă. 

 5. Cuantumul pensiei de urmaş în cazul copiilor până la 

vârsta de 18 ani, sau, dacă îşi continue studiile în 

instituţii de învăţământ de zi (secundar, mediu de 

specialitate şi superior), până la terminarea acestora, 

fără a depăşi vârsta de 23 de ani, se calculează în mărime 

de 75% pentru fiecare copil din pensia întreţinătorului 

decedat (până la 01.01.2020 pensia de urmaş se calcula în 

proporţie de 50% din pensia întreţinătorului). În cazul 

soţului supravieţuitor pensia se calculează reieşind din 

prevederile vechi – 50% din pensia întreţinătorului 

decedat. Pensiile de urmaş acordate copiilor, stabilite 

până la 01.01.2020 au fost reexaminate în regim automat în 

mărime de 75% pentru fiecare urmaş.  

ALOCATII SOCIALE 

 6. Începând cu 1 ianuarie 2020 a crescut cu 150% cuantumul 

alocaţiei sociale pentru persoanele vârstnice care au un 

stagiu de cotizare mai mic de 15 ani şi nu pot beneficia de 

pensie pentru limita de vârstă. Dacă până acum, persoanele 

respective primeau 215,87 lei, începând cu 01.01.2020 

această alocaţie va constitui 539, 67 lei lunar. 

     Totodată,  s-a majorat cu  100% alocaţia socială 

pentru persoanele cu dizabilităţi. În anul precedent 

alocaţia socială pentru persoanele cu dizabilităţi severe 

constituia 323,80 lei lunar, pentru persoanele cu 

dizabilităţi accentuate  302,21 lei lunar, pentru 

persoanele cu dizabilitate medie 215,87 lei lunar. Iar după 

majorare, începând cu 1 ianuaire 2020 alocaţia socială 

pentru persoanele cu dizabilităţi  constituie: 647,60 lunar 

pentru cei cu dizabilităţi severe, 604,42 lei lunar pentru 

cei cu dizabilităţi accentuate şi 431, 74 lei lunar pentru 

persoanele cu dizabilitate medie. 

  Pentru a beneficia de aceste majorări nu este necesară 

depunerea suplimentară a actelor la CTAS. 

  Conform datelor statistice a Casei Teritoriale de 

Asigurări Sociale, la data de 1 ianuarie 2020, de alocaţii 

sociale de stat majorate vor beneficia 138 de persoane 

vârstnice care au un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani. 

De asemenea, vor primi alocații mai mari 1187 de persoane 

cu dizabilităţi, dintre care 244 cu dizabilităţi severe, 

504 cu dizabilităţi accentuate şi 305 cu dizabilităţi 

medii. 



 7. De la 01.01.2020 s-au majorat alocaţiile lunare de stat 

acordate participanţilor la acţiunile de luptă pentru 

apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei 

Republicii Moldova, participanţilor la acţiunile de luptă 

din Afganistan precum şi pe teritoriul altor state, de la 

100 la 300 de lei lunar, fără a fi necesară depunerea 

suplimentară a actelor la Casa Teritorială de Asigurări 

Sociale. 

 

 8. De la 01.01.2020 victimele reabilitate ale 

represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990 vor 

primi lunar alocaţii de 500 de lei, indiferent de faptul 

dacă sunt sau nu beneficiari de pensii sau alocaţii 

sociale.  

Anterior legislaţia prevedea că dreptul de a beneficia de 

alocaţia respectivă îl au doar persoanele care beneficiază 

de pensie ori alocaţie socială în sistemul de asigurări 

sociale al Republicii Moldova. 

Victimele reabilitate ale represiunilor politice din 

perioada anilor 1917-1990, care nu sunt beneficiari de 

pensii şi alocaţii sociale, începând cu 2 ianuarie 2020 pot 

depune cereri de stabilire a alocaţiei lunare de stat la 

Casa Teritorială de Asigurări Sociale, prezentând actele 

necesare (buletinul de identitate, legitimaţia care atestă 

drepturile victimelor reabilitate ale represiunilor 

politice). 

INDEMNIZAŢII PENTRU COPII 

 9. Începând cu 1 ianuarie 2020, au intrat în vigoare unele 

prevederi ale art. 18 al Legii nr. 289/2004 privind 

indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi 

alte prestaţii de asigurări sociale, modificat prin Legea 

nr. 311 din 30 noiembrie 2018. 

    Aşadar, din acest an persoana asigurată, care va 

solicita concediul pentru îngrijirea copilului până la 

împlinirea vârstei de 3 ani la toate unităţile în care 

desfăşoară activităţi, are dreptul la indemnizaţie lunară 

pentru creşterea copilului conform mai multor opţiuni.  

  1) Persoana asigurată poate solicita stabilirea 

indemnizaţiei până la împlinirea vârstei de 3 ani  în 

cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare 

copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei 

minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei 

asigurate (640 lei). 

  2) O nouă opţiune este la solicitarea de către persoana 

asigurată a stabilirii indemnizaţiei până la data 

împlinirii vârstei de 2 ani şi 2 luni. În acest caz, până 

la împlinirea vârstei de 1 an a copilului,  indemnizaţia 

lunară se va stabili în cuantum de 60% din baza de calcul 



stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât 

cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru 

creşterea copilului a persoanei asigurate (1280 lei). Din 

ziua următoare celei de împlinire a vârstei de 1 an şi până 

la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni a copilului, 

indemnizaţia lunară se va stabili în cuantum de 30% din 

baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai 

puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru 

creşterea copilului a persoanei asigurate (640 lei). 

  În cazul în care  persoana asigurată solicită acordarea 

concediului pentru îngrijirea copilului până la data 

împlinirii vârstei de 3 ani şi stabilirea indemnizaţiei 

pentru îngrijirea copilului până la data împlinirii vârstei 

de 2 ani şi 2 luni, pentru perioada rămasă de 10 luni a 

concediului pentru îngrijirea copilului indemnizaţia lunară 

nu se acordă. 

  Atenţionăm, că opţiunea solicitată iniţial pentru 

stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu 

poate fi modificată ulterior. 

 10. Indemnizaţia unică la naşterea copilului a fost 

majorată cu 388 de lei. Astfel, pentru copiii născuţi 

începând cu 1 ianuarie 2020, cuantumul indemnizaţiei unice 

la naşterea copilului constituie 8299 lei. 

Viorica GODIAC, șef CTAS Ştefan-Vodă 

Pentru contacte: 

0242-23502; viorica.godiac@cnas.gov.md 

Nr. de telefon pentru consultaţii suplimentare la 

specialiştii Direcţiei calcul drepturi sociale: 0242-23374; 

0242-24453; 0242-22579 


