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Pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare 

 a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru 

stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 

--------------------------------------------------------------------------- 

În temeiul Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, 

art. 247), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea

de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 85-91, art. 235), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1) la punctul 61 subpunctul 8), textul „lit. d) și e)” se substituie cu textul

,,lit. d)-f)”; 

2) punctul 63 se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:

,,8) participarea la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale 

și a independenței Republicii Moldova în perioada 2 martie-13 august 1992, care 

se include în stagiul de cotizare în mărime triplă”; 

3) se completează cu punctul 761 cu următorul cuprins:

„761. Participarea la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității 

teritoriale și a independenței Republicii Moldova în perioada 2 martie-13 august 

1992 se confirmă prin legitimație de veteran de război de model nou și certificat, 

cu indicarea perioadei de participare la acțiunile de luptă pentru apărarea 

integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, eliberate de către 

Ministerul Apărării.”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul muncii 

și protecției sociale  Marcel Spatari 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind 

modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea 

de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor,  

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea 

de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru 

stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 a fost elaborat de 

către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost elaborat în vederea aducerii în concordanță a 

actelor normative ale Guvernului cu prevederile Legii nr. 63/2022 privind susținerea 

participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a 

independenței Republicii Moldova și a membrilor familiilor lor în contextul 

comemorării a 30 de ani de la acțiunile de luptă de pe Nistru și pentru modificarea unor 

acte normative. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul de hotărâre vizează stabilirea modalității de asimilare a perioadei de 

participare la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a 

independenței Republicii Moldova în perioada 2 martie – 13 august 1992 ca perioada 

necontributivă a asiguratului, în mărime triplă, la stagiul total de cotizare necesar 

acordării dreptului la pensie în temeiul Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de 

pensii. 

Totodată, proiectul de Hotărâre de Guvern prevede mecanismul privind modalitatea de 

confirmare a perioadei sus-menționate prin legitimaţie de veteran de război de model 

nou și certificat cu indicarea perioadei de participare la acțiunile de luptă pentru 

apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, eliberate de către 

Ministerul Apărării. 

Este de menționat că participarea la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității 

teritoriale și a independenței Republicii Moldova în perioada 2 martie – 13 august 1992 

se asimilează ca perioadă necontributivă la stagiului total de cotizare necesar acordării 

pensiei în temeiul Legii nr. 156/1998 începând cu 22 martie 2022. 



5. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile pentru implementarea proiectului urmează a fi acoperite din contul 

mijloacelor financiare prevăzute în bugetul pentru anul 2022. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea proiectului respectiv de Hotărâre nu implică operarea anumitor modificări și 

completări în actele normative în vigoare din domeniu. 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul Hotărârii de Guvern a fost plasat pe pagina web a Cancelariei de 

Stat (www.particip.gov.md), la compartimentul Transparența decizională. 

 

8. Constatările expertizei anticorupție  

Potrivit expertizei anticorupție, în normele formulate prin proiectul de hotărâre nu au 

fost identificați careva factori și riscuri de corupție. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de hotărâre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

 

10. Constatările expertizei juridice 

Potrivit expertizei juridice, obiecții de ordin conceptual lipsesc. 

 

11. Constatările altor expertize 

Nu se aplică. 

 

 

 

Secretar de stat                                                                                    Corina AJDER 
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