Proiect
Guvernul Republicii Moldova
Hotărîre nr. _______
din _________
Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a
Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări
sociale
În temeiul Legii nr. 489 din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări
sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000 nr. 1-4, art. 2), cu
modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1) Se aprobă Regulamentul privind modul de ţinere a Registrului de stat al
evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, se anexează.
2) Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 cu privire la crearea
Registrului de stat al evidenţei individuale (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2000 nr. 54-56/500).
3) Casa Naţională de Asigurări Sociale în calitate de posesor şi deţinător al
Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări
sociale asigură funcţionalitatea şi dezvoltarea acestuia în conformitate cu
legislaţia şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
4) Prevederile prezentei Hotărâri intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova și se aplică până la intrarea în vigoare a
Conceptului privind noul sistem informațional ,,Protecția Socială” .
PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:
Ministrul Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale

Anexa la Hotărîrea Guvernului
nr ___ din _________

Regulamentul
privind modul de ţinere a Registrului de stat al evidenţei individuale în
sistemul public de asigurări sociale
I.

Dispoziţii generale

1. Regulamentul privind modul de ţinere a Registrul de stat al evidenţei individuale în
sistemul public de asigurări sociale (în continuare – Regulament), elaborat în
temeiul art. 8 al Legii nr. 489 din 08 iulie 1999 privind sistemul public de
asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000 nr. 1-4, art. 2),
determină destinaţia şi conţinutul Registrului de stat al evidenţei individuale în
sistemul public de asigurări sociale (având şi denumirea abreviată REVIND),
stabileşte responsabilităţile şi competenţele privind ţinerea lui, modul de prezentare
şi utilizare a informaţiilor din baza lui de date.
2. Registrul este un sistem unic automatizat de evidenţă nominală a persoanelor
asigurate, pentru care plătitorii contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
calculează, plătesc şi declară contribuţii în scopul beneficierii de dreptul pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale, precum şi de evidență a
persoanelor fizice asigurate pe cont propriu, persoanele juridice plătitori de
contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi beneficiarii de prestaţii
sociale.
3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele
semnificaţii:
- Persoană asigurată – persoană fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul sau
reşedinţa în Republica Moldova, pentru care plătitorii contribuțiilor la bugetul
asigurărilor sociale de stat plătesc contribuţii de asigurări sociale sau se asigură pe
cont propriu în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau
înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
- cod personal de asigurări sociale (CPAS) - semn convenţional de înregistrare
atribuit fiecărui asigurat;
- cont personal de asigurări sociale – cont atribuit fiecărui asigurat, prin care se ţine
evidenţa obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public de asigurări sociale;
- administrarea registrului - totalitatea măsurilor îndreptate spre crearea, ţinerea şi
asigurarea mentenanței și funcționalității continue a Registrului;
- prestaţii de asigurări sociale - toate elementele plătibile către asigurat din
bugetul asigurărilor sociale de stat.
II.

Subiecţii raporturilor juridice

4. Subiecţii în domeniul gestionării Registrului sunt:
1) Proprietarul;

2) Posesorul;
3) Deţinătorul;
4) Destinatarii datelor.
5. Proprietarul Registrului este statul. Resursele financiare pentru dezvoltarea,
mentenanţa şi exploatarea Registrului sunt asigurate din bugetul asigurărilor
sociale de stat şi alte surse neinterzise de legislaţie.
6. Posesorul şi deţinătorul Registrului este Casa Naţională de Asigurări Sociale (în
continuare posesor).
7. Destinatarii datelor sunt persoanele asigurate în sistemul public de asigurări
sociale.
III.

Conţinutul şi destinaţia Registrului

8. Registrul constituie unica sursa de informaţii privind contribuţiile de asigurări
sociale calculate, plătite şi declarate la bugetul asigurărilor sociale de stat de către
angajatori şi persoanele fizice asigurate pe cont propriu, care au statut de plătitor
de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
9. Înregistrarea, modificarea și radierea datelor din Registru se efectuează în baza
documentelor justificative pe suport de hîrtie sau în format electronic, cu păstrarea
istoricului acestora.
10. Registrul conţine următoarele date privind persoanele asigurate înregistrate în
sistemul public de asigurări sociale:
1) Codul (contul) personal de asigurări sociale (în continuare - cod CPAS);
2) Datele personale de identificare a persoanei asigurate:
▪ Numele;
▪ Prenumele;
▪ Patronimicul;
▪ Sexul;
▪ Data nașterii;
3) Locul naşterii:
▪ Ţara;
▪ Raionul;
▪ Municipiul (oraşul, satul);
4) Cetăţenia;
5) Datele despre locul de trai:
▪ Ţara;
▪ Raionul;

▪ Municipiul (oraşul, satul);
▪ Sectorul, strada, numărul casei, blocul, apartamentului.
6) Datele despre deces.
7) Datele despre documentele de identitate aflate în posesia persoanei asigurate:
▪ Numărul de identificare de stat al persoanei (IDNP);
▪ Denumirea (codul) documentului;
▪ Seria;
▪ Numărul;
▪ Data eliberării;
▪ Termenul de valabilitate;
▪ Emitentul.
8) Angajatorul (persoană fizică sau juridică):
▪ Codul unic de identificare a întreprinderii (organizaţiei) (CUIO);
▪ Codul fiscal;
▪ Denumirea;
▪ Adresa juridică a angajatorului.
9) Datele despre contribuţiile de asigurări sociale începând cu 01.01.1999:
▪ Baza de calcul la care se calculează
contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii;
▪ Contribuţiile de asigurări sociale calculate;
▪ Contribuţiile de asigurări sociale plătite la bugetul asigurărilor sociale de stat,
▪ Categoria persoanei asigurate;
10) Datele despre unele perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare în
modul stabilit de legislație.
11) Informația privind activitatea de muncă realizată în perioada de pînă la
01.01.1999 citită din carentele de muncă scanate. .
12) Datele despre tipul şi cuantumul pensiilor, indemnizaţiilor şi altor tipuri de
prestaţii sociale.
11. Informaţia care se conţine în Registru este distribuită pe conturile personale de
asigurări sociale gestionate în baza codului CPAS, care este criteriul de bază de
identificare al persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale și
reprezintă un cod numeric din 11 cifre.

12. La contul personal de asigurări sociale are loc acumularea informaţiei despre
contribuţiile de asigurări sociale calculate, plătite și declarate pentru fiecare
asigurat, în baza căruia se stabilesc toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale.
13. Plătitorii contribuţiilor care au calitatea de angajatori, precum şi persoanele fizice
ce îşi desfăşoară activitatea pe cont propriu enumerate la art. 5 alin. (1) lit. b) al
Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, sunt obligaţi să
prezinte informaţia despre contribuţiile de asigurări sociale plătite nominal pentru
fiecare persoană în scopul completării conturilor persoanelor asigurate, începând
cu 1 ianuarie 1999.
14. Prestaţiile de asigurări sociale stabilite în baza informaţiei din contul personal sunt
reglementate prin următoarele acte normative:
- Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale;
- Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii;
- Legea nr.289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă
şi alte prestaţii de asigurări sociale;
- Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea
de şomaj
- Legea nr.756/1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
IV.

Modul de ţinere a Registrului

15. Registrul se ţine în limba de stat în formă electronică.
16. Posesorul determină modul de ţinere, păstrare, arhivare şi utilizare a datelor din
Registru.
17. Evidenţa persoanelor asigurate în Registru se ţine în baza codului CPAS care
rămâne neschimbat pe parcursul întregii vieţi a persoanelor.
18. Ținerea electronică a Registrului se realizează prin intermediul sistemului
informațional automatizat ”Protecția Socială” şi este parte componentă a acestuia.
19. Principalele proceduri de administrare a Registrului includ:
- Introducerea iniţială a datelor;
- Actualizarea datelor în modul stabilit de Legea nr.489/1999 privind sistemul public
de asigurări sociale;
- Păstrarea şi arhivarea datelor;
- Utilizarea datelor la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale în modul stabilit de
legislaţie.
- Eliberarea informației persoanelor asigurate și persoanelor juridice în modul
stabilit de CNAS și în strictă corespundere cu prevederile legale.
20. Actualizarea datelor Registrului constă în:
- Recepţionarea electronică a informaţiei declarate de către plătitorii de contribuţii
prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat începând cu 01.01.2018;
- Introducerea informaţiei despre contribuţiile de asigurări sociale prezentată la
CNAS de către plătitorii de contribuţii pentru perioada 1999-2017;
- Introducerea informaţiei cu privire la perioadele de activitate realizate până la
01.01.1999, în baza informaţiei din carnetele de muncă scanate în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr.426/2018;

- Actualizarea (modificarea/corectarea) datelor personale de identificare ale
persoanelor, în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei sau a datelor
prezentate de persoana asigurată.
21. Toate înscrierile, modificările, actualizările se păstrează în ordine cronologică.
Datele introduse în Registru nu se elimină.
22. Informaţia despre persoanele decedate se păstrează în Registru în scopul stabilirii
ulterioare a prestaţilor de asigurări sociale, urmaşilor acestora conform
prevederilor cadrului normativ.
23. Informaţia înscrisă în Registru se păstrează permanent cu arhivarea periodică a
datelor în format electronic.
24. În caz de pierdere, nimicire sau deteriorare a datelor Registrului acestea urmează a
fi restabilite, despre care fapt se face menţiunea respectivă.
V.

Drepturile şi obligaţiile posesorului şi ale destinatarilor

25. Posesorul este în drept:
- să încheie acorduri tip cu persoanele juridice privind furnizarea de date din
Registru şi să determine modul de furnizare a datelor din Registru;
- să propună soluții pentru perfecționarea și eficientizarea procesului de
funcționare a Registrului;
- să inițieze procedura de suspendare a drepturilor de acces la Registru pentru
subiecții care nu respectă prevederile prezentului Regulament inclusiv măsurile
tehnice și organizatorice de protecție și securitate;
26. Posesorul este obligat:
- să utilizeze informaţia disponibilă în Registru la stabilirea prestaţiilor de asigurări
sociale;
- să asigure condițiile juridice, organizatorice, tehnice și financiare pentru crearea
și ținerea Registrului;
- să aprobe proceduri, reguli și instrucțiuni tehnice vizavi de introducerea,
acumularea, păstrarea, completarea, corectarea, sistematizarea, utilizarea şi
arhivarea datelor, precum și de funcționare a Registrului;
- să asigure autenticitatea, plenitudinea şi integritatea datelor din Registru;
- să monitorizeze procesul de înregistrare și prelucrare a datelor în Registru;
- să stabilească și să asigure măsurile tehnice și organizatorice de protecție și
securitate a Registrului;
- să supravegheze respectarea cerințelor de securitate a informației de către
utilizatorii Registrului, și să fixeze cazurile și tentativele de încălcare a acestora;
- să monitorizeze și să ajusteze cerințele de securitate și conformitate a Registrului
la cadrul normativ din domeniul protecției datelor cu caracter personal;
- să asigure atribuirea rolurilor și drepturilor de acces la Registru și datele acestuia;
- să asigure funcționarea neîntreruptă a Registrului;
- să exercite alte atribuții necesare asigurării bunei funcționări a Registrului.
27. Destinatarul este în drept:
- să solicite şi să primească acces gratuit la contul personal din Registru;
- să solicite extrasul autentificat al contului;

- să solicite posesorului explicaţii cu privire la datele care se conţin la contul
personal din Registru.
28. Destinatarul este obligat:
- să nu divulge persoanelor terţe datele cu caracter personal care se conţin la
contul personal din Registru;
- să efectueze acțiunile de asigurare a securității informației în cazul accesării
electronice a datelor din contul personal din Registru.
V. Regimul juridic de utilizare a datelor din Registru
29. Accesul la Registru este realizat prin intermediul interfețelor automatizate de
comunicare prin autentificarea cu certificatele cheilor publice.
30. Se interzice utilizarea datelor din Registru în scopuri contrare legii.
31. Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice se utilizează conform legislației
privind protecția datelor cu caracter personal.
32. Destinatarii datelor din Registru nu sunt în drept să modifice datele obținute din
Registru, iar la utilizarea acestora sunt obligați să indice sursa lor.
33. Datele recepționate din Registru nu pot fi transmise persoanelor terțe, dacă
legislația sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu
prevăd altfel.
VI.

Furnizarea informaţiei din Registru

34. Punerea la dispoziţie a datelor înscrise în Registru se realizează de către
proprietarul şi/sau posesorul acestuia.
35. Informaţia din Registru se furnizează persoanelor asigurate gratuit, la adresarea
personală la orice subdiviziune structurală a CNAS, pe suport de hârtie sau
electronic utilizând sistemul informaţional ACCES CPAS.
36. Accesului sancţionat la datele din Registru se efectuează prin platforma de
interoperabilitate în conformitate cu legislația în vigoare.
37. Autorităţilor administraţiei publice informația se furnizează în baza cererii
prezentate pe suport de hârtie sau electronic, în baza Acordurilor de furnizare a
informaţiei semnate de furnizor şi partea care utilizează informaţia. Acordul va
conţine în mod obligatoriu scopul solicitării informaţiei precum şi volumul şi
structura datelor solicitate.
VII. Asigurarea protecţiei şi securităţii informaţiei din Registru
38. Asigurarea securității, confidențialității și integrității datelor prelucrate în cadrul
Registrului se efectuează de către subiecții Registrului cu respectarea strictă a
cerințelor față de asigurarea securității informației, și a prevederilor legislației din
domeniul protecției datelor cu caracter personal.
39. Obiecte ale asigurării protecției și securității informației din Registru se consideră
tot complexul de mijloace software și hardware care asigură realizarea proceselor
informaționale:

- baza de date, sistemele informaționale, sistemele operaționale, sistemele de
gestiune a bazelor de date și alte aplicații care asigură funcționarea Registrului;
- sistemele de telecomunicații, rețelele, serverele, calculatoarele și alte mijloace
tehnice de prelucrare a informației.
40. Protecția informației din Registru la nivel de posesor al Registrului se efectuează
prin următoarele metode:
- asigurarea măsurilor de protecție a datelor prin folosirea metodelor criptografice
de transmitere a informației prin rețelele de transport date guvernamentale;
- prevenirea acțiunilor speciale tehnice și de program care duc la distrugerea,
denaturarea datelor sau cauzează defecțiuni în funcționarea complexului tehnic și
de program;
- efectuarea periodică planificată a copiilor de rezervă a datelor și fișierelor
mijloacelor de program;
- efectuarea tuturor măsurilor aferente asigurării restabilirii și continuității
funcționării Registrului în cazul incidentelor.
41. Schimbul informațional se efectuează cu utilizarea mijloacelor software și
hardware, doar prin canale securizate, asigurând integritatea și securitatea datelor.
42. Utilizatorii Registrului sunt autorizați să acceseze doar funcționalitățile și datele
pentru care au permisiunile necesare, conform rolurilor fiecăruia.
43. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu cadrul
normativ privind protecția datelor cu caracter personal. În cadrul Registrului vor fi
prelucrate datele cu caracter personal strict necesare, neexcesive scopului
prestabilit de acesta, asigurând-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvat
în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor.
VIII. Controlul şi responsabilitatea
44. Registrul este supus unui control intern și extern. Controlul intern este efectuat
anual de către posesor, iar controlul extern este efectuat de către autoritățile
administrației publice autorizate conform planurilor de activitate.
45. Persoanele care au acces autorizat la Registru în obligaţiile cărora intră activităţile
de lucru cu informaţia din Registru, în conformitate cu prevederile Legii
nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal în legătură cu executarea
atribuţiilor de serviciu. Pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate, aceştia poartă
răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
46. Autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele specificate la punctul 36 din
prezentul Regulament, care utilizează informaţiile din Registru sunt responsabile
pentru nedivulgarea acesteia în condiţiile legii.

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
privind modul de ţinere a Registrului de stat al evidenţei individuale
în sistemul public de asigurări sociale

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere
a Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale a
fost elaborat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public de asigurări
sociale se realizează în baza codului personal de asigurări sociale. Fiecărui asigurat în
sistemul public de asigurări sociale i se atribuie un singur cod personal de asigurări
sociale.
Conform art. 8 alin.(4) al Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999,
evidenţa individuală a contribuţiilor de asigurări sociale se efectuează în corespundere
cu Regulamentul administrării Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul
public de asigurări sociale, care se aprobă de Guvern.
La moment, administrarea Registrului menţionat este prevăzută de Regulamentul
Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale
aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai
corespunde realităţii actuale.
În procesul elaborării proiectului hotărîrii Guvernului, s-a ţinut cont de prevederile legii
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.143/2018, care impune
începînd cu 10.11.2021 ţinerea exclusiv în formă electronică a tuturor registrelor de stat
(în vigoare de la 10.11.2021).
Prezentul proiect de hotărîre de Guvern este elaborat în scopul perfecţionării legislaţiei
aferente ţinerii evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale
3 . Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul hotărîrii Guvernului propune aprobarea unui nou Regulament privind modul
de ţinere a Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări
sociale, structurat în 8 capitole. Proiectul Regulamentului conţine reglementări referitor
la subiecţi, conţinutul şi destinaţia registrului, modul de ţinere a registrului, drepturile şi
obligaţiile posesorului şi ale destinatarilor, regimul juridic de utilizare a datelor din
registru, furnizarea informaţiei din registru, asigurarea protecţiei şi securităţii
informaţiei din registru, controlul şi responsabilitatea.
Totodată, proiectul hotărîrii Guvernului propune abrogarea Regulamentului Registrului
de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin
hotărîrea Guvernului nr.418/2000.

4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul hotărîrii Guvernului elaborate se încadrează în cadrul normative în vigoare,
iar aprobarea acestuia nu va genera ca consecinţă necesitatea amendării altor acte
normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Anunţul privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului este plasat pentru
consultare public, pe portalul guvernamental (www.particip.gov.md) precum şi pe
pagina – web oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale, secțiunea Transparență
decizională.
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_17.12.2020_____nr___II-03/10-15878____
La nr.___________din___________________

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
MD-2021, mun.Chișinău,
Piața Marii Adunări Naționale 1

Casa Națională de Asigurări Sociale, în temeiul pct.179 al Regulamentului
Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2018, prezintă repetat
cererea privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte care
urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat.
Adițional comunicăm că, în temeiul scrisorii Cancelariei de Stat nr.31-0610102 din 06.11.2020 prezentul proiect a fost coordonat prealabil cu Agenția de
Guvernare Electronică.
Anexe: - Cererea privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a
proiectelor de acte care urmează a fi anunțate în cadrul ședinței
secretarilor generali de stat – 1 filă;
- Nota informativă – 2 file;
- Proiectul Hotărîrii Guvernului – 8 file
- Copia Scrisorii Agenției de Guvernare Electronică nr.3007-129
din 15.12.2020 – 1 filă
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Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
MD-2021 mun. Chişinău,
str.Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte
care urmează a fi anunţate în cadrul şedinţei secretarilor generali de stat
Nr. crt.
Criterii de înregistrare
1.
Categoria şi denumirea proiectului

2.
3.

Autoritatea care a elaborat proiectul
Justificarea depunerii cererii (indicaţia
corespunzătoare sau remarca precum că
proiectul este elaborat din iniţiativa
autorului)

4.

Lista autorităţilor şi instituţiilor a căror
avizare este necesară

5.

Termenul-limită pentru depunerea
avizelor/expertizelor
Persoana responsabilă de promovarea
proiectului
Anexe (proiectul actului care se solicită a fi
înregistrat, nota informativă cu documentele
de însoţire)

6.
7.

8.
9.

Data şi ora depunerii cererii
Semnătura
Director general al Casei Naționale de
Asigurări Sociale
Elena ŢÎBÎRNĂ

Nota autorului
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului
de stat al evidenţei individuale în sistemul public de
asigurări sociale
Casa Națională de Asigurări Sociale.
Proiectul hotărîrii a fost elaborat la iniţiativa Casei
Naţionale de Asigurări Sociale şi are drept scop
perfecţionarea cadrului normativ aferent ţinerii
evidenţei individuale în sistemul public de asigurări
sociale şi aducerea în concordanţă cu Legea pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative
nr.143/2018 care impune ţinerea exclusiv în formă
electronică a tuturor registrelor de stat
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
Ministerul Justiției;
Ministerul Finanţelor;
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Agenţia de Guvernare Electronică
Serviciul pentru Tehnologia Informaţiei şi Securitate
Cibernetică.
Centrul Național Anticorupție.
În termenul prevăzut de legislație
Iulia Lupașco, șef adjunct direcția juridică, tel.022257-632, email: iulia.lupasco@cnas.gov.md
- Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului
de stat al evidenţei individuale în sistemul public de
asigurări sociale
- Nota informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului.

