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Către: Alexei BUZU 
            Ministrul Muncii și Protecției Sociale 
             
Copie: Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova 
 
Copie: Serviciul Fiscal de Stat 
 

Nr. 13 din 14 februarie 2023 

 

Ref.: Provocări în gestionarea financiar-fiscală a resurselor umane 

 

Stimate domnule Buzu, 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 
continuare „AmCham Moldova”).  

Prin prezenta scrisoare vă comunicăm îngrijorările și comentariile comunității membrilor AmCham Moldova pe trei 
aspecte importante ce țin de gestionarea financiară a resurselor umane: 

• ultimele modificări operate la Legea 489/1999; 

• calcularea indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite și accidente 
nelegate de muncă; 

• lipsa unei abordări unice, trasabile și transparente în ceea ce ține de metodologia și controlul contribuțiilor 
sociale de stat obligatorii. 

În cele ce urmează, vom încerca să dezvoltăm în detalii aceste subiecte, după cum urmează:  

1. Ultimele modificări operate la Legea 489/1999 

În speță, îngrijorările se referă la sintagma "Baza lunară de calcul pentru fiecare salariat nu poate fi mai mică decât 
salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație, proporțional timpului lucrat. Contribuția de asigurări sociale 
calculată la baza lunară de calcul pentru fiecare salariat cu timp de muncă parțial sau regim de activitate redusă nu 
poate fi mai mică de 25% din contribuția de asigurări sociale calculată la salariul minim lunar pe țară.”. Apreciem 
efortul de acordare a unor explicații1 ce țin de implementarea legii prin intermediul paginii Casei Naționale de 
Asigurări Sociale, care, totuși, sunt insuficiente pentru clarificarea subiectelor apărute, iar, pe alocuri, chiar 
contestate de colegii de la Serviciul Fiscal de Stat, care ar urma, ulterior, să asigure verificarea contribuțiilor sociale 
de stat obligatorii, reținute de angajator. 

Astfel, în înțelegerea noastră, din prima propoziție, rezultă că pentru toți salariații, baza lunară minimă de calcul  a 
CAS este salariul minim lunar pe țară (în 2023 – 4000 lei), proporțional timpului lucrat. Adică, pentru salariatul cu 
durata normală a timpului de muncă (normala se considera nu doar 40 ore pe saptamină, dar și 24, 35 ore, așa cum 
se prevede pentru unele categorii de salariați în virtutea Legii la art.96 din Codul Muncii), baza lunară de calcul minimă 
pentru CAS este cel puțin 4000 lei. Dacă acești salariați, din careva motive, nu au lucrat complet luna, baza de calcul 
minimă lunară se calculează proporțional zilelor lucrate. Excepție de la prima propoziție de la alin.(1) fac salariații 
menționați expres în propoziția a doua -  cei cu tipul de muncă parțial (art.97 Codul Muncii) și regimul de activitate 

 
1 https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6148&t=/Mass-media/Noutati/Contributii-de-asigurari-sociale-de-stat-
modificari-efectuate-in-actele-normative-in-vigoare-din-anul-2023  

https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6148&t=/Mass-media/Noutati/Contributii-de-asigurari-sociale-de-stat-modificari-efectuate-in-actele-normative-in-vigoare-din-anul-2023
https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6148&t=/Mass-media/Noutati/Contributii-de-asigurari-sociale-de-stat-modificari-efectuate-in-actele-normative-in-vigoare-din-anul-2023
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redusă (art.97/2 Codul Muncii). Doar pentru aceste două categorii de salariați, art.22 prevede că baza lună de calcul 
minimă trebuie să fie nu mai puțin de 25% din CAS, calculată la salariul minim lunar pe țară, adică nu mai puțin de 
25% din 960 lei (24% x 4000 lei) = 240 lei. 

Este de menționat că, în unele explicații ale CNAS, se menționează că pentru toți salariații, inclusiv cu timp de muncă 
parțial sau regim de activitate redusă, baza de calcul lunară minimă nu poate fi mai mică de 25% din salariul minim 
lunar pe țară, ceea ce nu rezultă expres, în opinia noastră, din art.22 alin.(1) din Legea 489/1999, care prevede ca 
această bază lunară de calcul minimă este stabilită pentru salariații cu timp de muncă parțial/regim de activitate 
redusă. Pentru ceilalți salariați se alică propoziția întâi și baza lunară de calcul minimă se calculează proporțional 
timpului lucrat, ținând cont că nu poate fi mai mică decât salariul minim lunar pe țară pentru acest timp proportional 
lucrat. Proporțional timpului lucrat trebuie să se calculeze baza lunară pentru salariații care sânt noi angajați sau 
demiși/concediați în luna de gestiune, au fost în oricare tipuri  de concedii, suspendarea CIM, șomaj 
tehnic/staționare, absențe etc. Totodată, în explicațiile CNAS (menționate în trimitere la subsol) se menționează că 
prima propoziție din art.22 alin.(1) din Legea 489/1999 se aplică doar în cazul salariaților cu durata muncii de 40 ore, 
pe când art.96 Codul Muncii stabilește durata redusă a timpului de muncă, care se consideră normală pentru anumite 
categorii de salariați și care este de 24 ore, 35 si 30 ore sau alt timp stabilit de convenția colectivă. Prin urmare, 
pentru salariații cu timp de muncă redus, în conformitate cu art.96 Codul Muncii, ar urma să se aplice propoziția 1 
de la alin.(1) art.22 Codul Muncii, proporțional timpului lucrat. 

De asemenea, această modificare a generat o serie de discuții și interpretări ce se cer clarificate, după cum urmează: 

a) Angajat de bază ( categoria asigurată 101) – grafic deplin de muncă (40 ore pe săptămână). În luna ianuarie, 
din data de 04.01.2023 au fost sistate raporturile de muncă în baza art.85(1) al Codului Muncii al RM cu 
angajatul Y, aferent orelor lucrate pentru perioada 01-03.01.2023 acestuia i-a fost calculat salariul aferent 
914,29 MDL ( 10.000 MDL/175 ore lucrătoare*16 ore lucrate=914,29 MDL). Alte calcule salariale aferent 
acestui angajat nu au fost efectuate pe parcursul lunii ianuarie. Respectiv, în cazul dat contribuția de asigurări 
sociale de stat obligatorie constituie 914,29*24%=219,43 MDL. De aici reiese că această contribuție nu atinge 
plafonul minim de 25 % din contribuția de asigurări sociale de stat calculată din salariul minim lunar pe țară 
(4.000*24%*25%=240,00). Cum procedăm în astfel de situații? Cum să completăm coloanele 9 și 11 în 
Tabelul nr. 2 din darea de seamă IPC21: (col 9) 914,29 și (col 11) 219,43 ori (col 9) 1000 și (col 11) 240? Aceeași 
situație s-ar putea crea în cazul angajărilor la sfârșit de lună lucrătoare. 

b) Angajat de bază (categoria asigurată 101) – grafic deplin de muncă (40 ore pe săptămână). În luna ianuarie, 
din data de 05.01.2023, a fost deschis buletin medical aferent angajatei X – concediu de maternitate pentru 
perioada de 126 zile, respectiv, a fost calculat salariul până la deschiderea buletinului medical în mărime de 
914,29 MDL – contribuția de asigurare socială de stat obligatorie aferentă acestui calcul constituie 219,43 
MDL, aici venim cu aceeași întrebare, calculăm suplimentar 20,57 MDL pentru atingerea plafonului minim de 
240,00 MDL sau nu? Cum să completăm coloanele 9 și 11 în Tabelul nr. 2 din IPC21: (col 9) 914,29 și (col 11) 
219,43 ori (col 9) 1000 și (col 11) 240? 

c) Angajat de bază ( categoria asigurată 101) – grafic deplin de muncă (40 ore pe săptămână). Lucrează o zi (8 

h) din lună, după care nu se prezintă la serviciu, absentând nemotivat. Contribuția pentru acesta nu atinge 

plafonul minim de 25 % din contribuția de asigurări sociale de stat calculată din salariul minim lunar pe țară. 

Entitatea inițiază procedura de concediere, art.86  alin.1(h). Cum procedăm în astfel de situații? 

d) Angajat de bază ( categoria asigurată 101) – grafic deplin de muncă (40 ore pe săptămână). În luna ianuarie 

2023, persoana a demisionat la data de 06.01.2023. La demisionare s-a constatat ca angajatul a beneficiat 

de 5 zile concediu de odihnă în avans pe parcursul a.2022. Respectiv, pentru luna ianuarie 2023 avem: salariu 

calculat 3000 lei; recalculul indemnizației de concediu de (2500) lei. În IPC21 se va reflecta: baza de 

calcul 500 lei; suma contribuției sociale (24%) calculate 120 lei. În situația descrisă, este corect să fie raportat 
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calculul efectiv  așa cum este descris supra (baza 500 lei și CAS 120 lei) sau urmează să se reflecte baza de 

calcul în valoare de 909 lei (4000/22*5) și, respectiv, 24% în suma de 218 lei? 

e) Angajat prin cumul (categoria asigurată 123) – cu timp de muncă parțial (10 ore pe săptămână). În luna 
ianuarie, din data de 12.01.2023, au fost sistate raporturile de muncă în baza art.85(1) al Codului Muncii al 
RM cu angajatul Y, aferent orelor lucrate pentru perioada 02-11.01.2023 acestuia i-a fost calculat salariul 
aferent 914,29 MDL (10.000 MDL/175 ore lucrătoare*16 ore lucrate (8 zile câte 2 ore)=914,29 MDL). Alte 
calcule salariale aferent acestui angajat nu au fost efectuate pe parcursul lunii ianuarie. Respectiv, în cazul 
dat, contribuția de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 914,29*24%=219,43 MDL. De aici reiese că 
această contribuție nu atinge plafonul minim de 25 % din contribuția de asigurări sociale de stat calculată din 
salariul minim lunar pe țară (4.000*24%*25%=240,00). În cazul dat, ar urma a fi calculate contribuții sociale 
în valoare de 240 lei? Cum să completăm coloanele 9 și 11 în Tabelul nr. 2 din darea de seamă IPC21: (col 9) 
914,29 și (col 11) 240 ori (col 9) 1000 și (col 11)240? Aceeași situație s-ar pute crea în cazul angajărilor la 
sfârșit de lună lucrătoare. 

f) Persoana angajată prin contract civil (categoria asigurată 105). La data de 16.01.2023 – a fost contractată 
persoana Z pentru prestarea serviciului de reparație a ușii de la intrarea în oficiul central (Lăcătuș). Respectiv, 
conform contractului de prestare servicii aferent lucrărilor efectuate, persoana Z a primit o remunerare netă 
de 500,00 MDL (suma brută aferentă acestui calcul 624,37 MDL), din care a fost calculată contribuția de 
asigurări sociale de stat 624,37*24%=149,85. Cum procedăm dacă această sumă nu depășește 240,00 MDL? 
De menționat este faptul că în darea de seamă IPC21 persoana dată va figura doar la data de 16.01.2023 – 
categoria 105. Cum să completăm coloanele 9 și 11 în Tabelul nr. 2 din IPC21:  

a. (col 9) 624,37 și (col 11) 149,85 ori  
b. (col 9) 1000 și (col 11) 240 ori  
c. (col 9) 624.37 și (col 11) 240? 

g) Persoana cu raport de muncă suspendat (Concediu de îngrijire a copilului). La data de 31.03.2023, urmează 
conform politicilor companiei, repartizarea bonusului trimestrial aferent fiecărui angajat care, la data de 
31.03.2023, va avea o contribuție de cel puțin 0,1 % în acoperirea task-urilor aferente T1/2023. Respectiv, 
angajatei Q care, la data de 05.01.2023, a ieșit în concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani – 
urmează să i se calculeze un bonus în mărime brută de 500,00 MDL. Din această sumă, contribuția va constitui 
120,00, iar angajata va fi declarată în IPC 21 cu categoria 143. Cum să completăm coloanele 9 și 11 în Tabelul 
nr. 2 din IPC21:  

a. (col 9) 500 și (col 11) 120 ori  
b. (col 9) 1000 și (col 11) 240 ori  
c. (col 9) 500 și (col 11) 240? 

 

2. Calcularea indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite și accidente 
nelegate de muncă. 

Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 

289/2004 prevede ca asiguraţii au dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă au un stagiu total de cotizare de 

cel puţin 3 ani. Asiguraţii care au un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la prestaţii de 

asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei 

producerii riscului asigurat. 
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Astfel, atunci când salariatul a lucrat la întreprindere mai puțin de 9 luni pâna la data când se imbolnăvește, 

angajatorul nu posedă informație despre stagiul de cotizare a persoanei ca să îi calculeze indemnizatia de concediu 

medical. Salariatul care tocmai a fost bolnav ar trebui să meargă la CAS  teritorială unde are domiciliul și să solicite 

un extras din contul personal de asigurări sociale, care să-l prezinte angajatorului. CNAS refuză să furnizeze astfel de 

date angajatorului, pe motiv că sunt date cu caracter personal. Deși, conform art.5 alin.(5) lit.b) din Legea privind 

protecția datelor cu caracter personal, consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în 

cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii. 

Obligația angajatorului de a calcula și achita indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de  boli 

obișnuite îi revine angajatorului în baza art.4 alin.(2/1) lit.a), art.6 alin.(1)-(2), art.7 alin.(15), art.13 alin.(3) din Legea 

privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-

XV  din  22.07.2004. Astfel, dacă salariatul nu prezintă acel extras de la CTAS despre stagiul său de cotizare și/sau 

venitul asigurat, angajatorul nu poate calcula îndemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. 

Propunerea noastră este ca angajatorii să aibă dreptul de a solicita de la CNAS informația despre stagiul de cotizare 

în cazul salariatilor care nu au la întreprindere un stagiu minim de cotizare de 9 luni în ultimile 24. Aceste solicitări ar 

trebui depuse electronic, cu aplicarea semnaturii electronice, pentru asigurarea trasabilității și posibilității de 

verificare a unui potențial abuz ulterior, dar sa nu fie purtați salariatii pe drumuri în timpul zilei de munca, după o 

boală, asigurîndu-se că nu se încalcă drepturile salariaților la indemnizatie de asigurări sociale. 

3. Lipsa unei abordări unice, trasabile și transparente în ceea ce ține de metodologia și controlul contribuțiilor 
sociale de stat obligatorii 

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(1) din Legea 489/1999, printre atribuțiile Casei Naționale de Asigurări 
Sociale se numără și îndrumarea în aplicarea dispoziţiilor legale de către persoanele fizice şi juridice cărora le revin 
drepturi şi obligaţii ce decurg din legea citată. 

Totodată, art.35 alin.(1) din legea menționată, colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, 
controlul corectitudinii calculării şi virării lor în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează de 
către  Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu drepturile atribuite acestuia şi în modul stabilit de legislaţia fiscală. 
Inclusiv, art.28 prevede că calculul majorărilor de întârziere (penalităților) pentru contribuțiile de asigurări sociale de 
stat obligatorii calculate ca urmare a controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat. 

Se constată cazuri în care explicațiile oferite de CNAS nu sunt suficient de exhaustive pe situațiile multiple ce se referă 
la legislația ce șine de asigurări sociale conexă strâns cu legislația muncii, sau sunt chiar și diferite de pozițiile luate 
de Serviciul Fiscal de Stat în procesul de control fiscal, ceea ce creează situații de potențial conflict între toate părțile 
implicate.  

În acest caz, pentru a asigura o abordare unică în ceea ce ține de poziția autorității vizavi de o situație sau alta 
(controlor, contribuabil, inspector antrenat în explicarea normelor legale, orice parte terță interesată etc), Serviciul 
Fiscal de Stat a implementat și dezvoltat Baza generalizată a practicii fiscale2 – un instrument înalt apreciat de 
contribuabili, care oferă claritate, transparență și trasabilitate a clarificărilor aduse de SFS și pozițiile luate. Această 
bază de întrebări-răspunsuri ce reprezintă poziția oficială a SFS a ajutat și la diminuarea și chiar curmarea practicilor 
de trafic de influență și abuz de serviciul în rândul funcționarilor fiscali, inclusiv prin diminuarea micii corupții și a 
unor elemente de corupție mare ce rezulta din netransparența și incertitudinea în aplicarea legislației. 

 
2 https://sfs.md/ro/baza-generalizata-a-practicii-fiscale  

https://sfs.md/ro/baza-generalizata-a-practicii-fiscale
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În acest context, considerăm iminentă ți extrem de oportună dezvoltarea unui compartiment dedicat contribuțiilor 
sociale în cadrul Bazei Generalizate a Practicii Fiscale, urmare a unei colaborări între SFS și CNAS, sau, eventual, 
dezvoltarea unei baze proprii de explicații bine structurate (nu prin comunicate CNAS), care ar permite atingerea unei 
clarități, transparențe și trasabilități la nivelul celeia ce există astăți pentru impozitele și taxele administrate de SFS. 

În cazul în care este nevoie de clarificări suplimentare, vă stăm la dispoziție pentru detalii, inclusiv în cadrul unei 
eventuale ședințe. 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

 

Cu respect,  

Mila Malairău  

Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  

 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md  

 

https://msign.gov.md/
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