GHIDUL DE UTILIZARE
AL SERVICIULUI E-CERERE
INDEMNIZAŢII FAMILIILOR CU COPII
I.

Destinaţia şi scopul serviciului e-Cerere.

Serviciul „e-Cerere Indemnizaţii familiilor cu copii” este destinat solicitanţilor
de indemnizaţii adresate familiilor cu copii şi de indemnizaţie paternală, care oferă
oportunitatea de depunere a cererii în mod electronic pentru stabilirea următoarelor
tipuri de indemnizaţii:
- indemnizaţia unică la naşterea copilului persoanelor asigurate şi persoanelor
neasigurate;
- indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de
3 ani;
- indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de
1,5/2 ani;
- indemnizaţia paternală.

II. Depunerea în mod electronic a cererii pentru stabilirea
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii şi a indemnizaţiei
paternale.
1. În cîmpul „Tipul indemnizaţiei” selectaţi tipul indemnizaţiei solicitate:
indemnizaţia unică la naşterea copilului;
indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 1,5/2 ani (pentru persoane neasigurate);
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 3 ani (pentru persoane asigurate);
indemnizaţia paternală.
2. În cîmpul „IDNP solicitant” solicitantul introduce IDNP-ul;
3. În cîmpul „IDNP copil” introduceţi IDNP-ul copilului.
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4. În cazul copiilor gemeni, tripleţi, cvadrupleţi, etc – bifaţi „Copii gemeni” şi
tastaţi „Adaugă copil geamăn”, în dependenţă de numărul de copii. În
cîmpul „IDNP copil (geamăn) introduceţi IDNP copilului geamăn.”

Cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă
la împlinirea vîrstei de 3 ani şi pentru acordarea indemnizaţiei paternale poate fi
depusă numai după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului şi respectiv,
după acordarea concediului paternal. Acordarea concediilor respective se confirmă
în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public
de asigurări sociale.
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Informaţi privind declararea acordării concediilor respective de către
angajator poate vi verificată prin vizualizarea extrasul din contul personal de
asigurări sociale, accesînd serviciul „ACCES CPAS” pe pagina www.cnas.md
5. Introduceţi codul de verificare reflectat în imagine, în cazul în care codul
de verificare este introdus greşit atunci selectaţi din nou indemnizaţia
solicitată şi introduceţi repetat codul de verificare din imagine.
6. a) Verificaţi corectitudinea datelor introduse, în cazul în care confirmaţi
corectitudinea acestora bifaţi căsuţa de mai jos.
b) Pentru confirmarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter
personal bifaţi a doua căsuţă de mai jos, în caz contrar vă adresaţi la casa
teritorială de asigurări sociale pentru depunerea cererii cu anexarea
documentelor necesare pentru stabilirea indemnizaţiei.

7. Tastaţi butonul „Aplică”.
Cererea depusă în mod electronic este acceptată în următoarele cazuri:
a) solicitantul şi copilul sunt înregistraţi în Registru de stat al populaţiei;
b) se confirmă relaţia de rudenie între solicitant şi copil în baza informaţiei
din Registru de stat al populaţiei;
8. În cazul acceptării cererii apare mesajul „Datele au fost preluate cu
succes”, cu indicarea numărului de înregistrare a cererii, data şi ora
depunerii cererii, tipul indemnizaţiei solicitate, IDNP-ul solicitantului şi
IDNP-ul copilului.

9. În urma depunerii cererii tastaţi butonul “Descarcă recipisa”, după care
recipisa poate fi salvată în calculatorul personal ori poate fi tipărită.
Recipisa conţine următoarele date:
 numărul de înregistrare a cererii;
 data şi ora depunerii cererii;
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tipul indemnizaţiei solicitate;
IDNP solicitantului;
IDNP copilului pentru care a fost solicitată indemnizaţia;
termenul de examinare a cererii;
statutul cererii (variază în dependenţă de rezultatul datelor introduse).

Mesajul vizualizat la ecran şi reflectat în recipisă variază în dependenţă de
rezultatul prelucrării datelor introduse pentru depunerea cererii privind stabilirea
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii şi a indemnizaţiei paternale.
Cererea depusă în mod electronic nu se acceptă în următoarele cazuri:
 În Registrul de stat al populaţiei nu este confirmată relaţia de rudenie între
solicitant şi copil. Pe ecran este afişat mesajul „Eroare! Relaţia de rudenie
nu poate fi stabilită”.
 În cazul în care în Registrul de stat al populaţiei lipsesc ori sunt insuficiente
date despre solicitant pentru stabilirea indemnizaţiilor (locul naşterii
copilului, viza de domiciliu/reşedinţă, etc.). Se vizualizează mesajul “Nu
există date suficiente pentru Dvs în ÎS Registru”.

Cererea depusă în mod electronic nu poate fi examinată în
următoarele cazuri:
 Lipseşte data acordării concediului pentru îngrijirea copilului în cazul
solicitării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 3 ani. Este vizualizat pe ecran mesajul „Angajatorul nu a
prezentat la CNAS informaţia privind data acordării concediului pentru
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îngrijirea copilului. Adresaţi-vă la locul de muncă pentru prezentarea
datelor privind acordarea concediului pentru îngrijirea copilului”.
În Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări
sociale nu este confirmat stagiul necesar de cotizare în cazul solicitării
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3
ani şi a indemnizaţiei paternale. În cazul dat pe ecran apare mesajul “Stagiu
necesar de cotizare pentru tipul de indemnizaţie selectat nu este confirmat”.
În acest caz, poate fi depusă cererea pentru stabilirea indemnizaţiei lunare
pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5/2 ani (persoana
neasigurată).
În cazul în care în sistemul informaţional „Protecţia Socială” există decizie
de stabilire pentru acelaşi copil pentru indemnizaţia solicitată. Este afişat
mesajul “Pentru acest copil indemnizaţia solicitată este deja stabilită”.
Indemnizaţia unică la naşterea copilului este solicitată de către altă persoană
decît mama copilului. În cazul dat pe ecran apare mesajul “Indemnizaţia
unică la naşterea copilului se stabileşte numai mamei copilului”.
Solicitantul de indemnizaţie nu deţine codul personal de asigurări sociale
(CPAS) în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de
asigurări sociale. Pe ecran se afişează mesajul “Nu deţineţi codul personal
de asigurări sociale (CPAS)”.
Termenul de solicitare a indemnizaţiei prevăzut de legislaţie este depăşit. În
cazul dat pe ecran apare mesajul “Termenul de adresare pentru stabilirea
indemnizaţiei respective este depaşit”.
În cazul în care concediul pentru îngrijirea copilului este acordat pînă la
finisarea concediului de maternitate, este afişat mesajul “Data acordării
concediului pentru îngrijirea copilului prezentată la CNAS este mai mică
decît data expirării concediului de maternitate”.
La depunerea repetată a cererii pentru stabilirea aceluiaşi tip de
indemnizaţie, mesajul vizualizat este “Cererea Dvs a fost deja procesată”.
Indemnizaţia paternală este solicitată de către altă persoană decît tatăl
copilului, este reflectat mesajul “Indemnizatia paternala se stabileste numai
tatălui copilului”.
În cazul în care este solicitată stabilirea indemnizaţiei paternale, iar în
Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări
sociale lipseşte un venit asigurat la unitatea de bază în ultimele 3 luni
premergătoare lunii naşterii copilului, este reflectat mesajul “Lipseşte un
venit asigurat realizat la locul de muncă de bază pentru perioada luată în
calcul. Angajatorul nu a prezentat la CNAS informaţia privind venitul
asigurat. Adresaţi-vă la locul de muncă pentru prezentarea datelor privind
venitul asigurat”.
Lipseşte data acordării concediului paternal în cazul solicitării indemnizaţiei
paternale, este vizualizat mesajulul „Lipseşte perioada acordării
concediului paternal. Angajatorul nu a prezentat la CNAS informaţia
privind data acordării concediului paternal. Adresaţi-vă la locul de muncă
pentru prezentarea datelor privind acordarea concediului paternal”.
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 Termenul de acordare a concediului paternal depăşeşte 56 zile de la data
naşterii copilului, se afişează mesajul „Data acordării concediului paternal
depăşeşte 56 zile de la data naşterii copilului”.
În cazul în care cererea depusă în mod electronic pentru stabilirea
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii şi a indemnizaţiei paternale nu este
acceptată din motivele enumerate mai sus solicitantul poate să se adreseze la casa
teritorială de asigurări sociale pentru a depune cererea cu anexarea documentelor
necesare pentru stabilirea indemnizaţiei solicitate.

III. Verificarea statutului cererii pentru stabilirea indemnizaţiilor
adresate familiilor cu copii şi a indemnizaţiei paternale.
Pentru a determina etapa de prelucrare a cererii depuse solicitantul poate
verifica statutul cererii accesînd butonul „Verifică statutul”.
1. Accesează butonul „Verifică statutul”;
2. În cîmpul „Tipul indemnizaţiei” alegeţi tipul indemnizaţiei solicitate:
indemnizaţia unică la naşterea copilului;
indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 1,5/2 ani (pentru persoane neasigurate);
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 3 ani (pentru persoane asigurate);
indemnizaţia paternală.
3. În cîmpul „IDNP copil” introduceţi IDNP-ul copilului;
4. În cîmpul „IDNP solicitant” introduceţi IDNP-ul solicitantului.
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1. Introduceţi codul de verificare din imagine.
2. Tastaţi butonul „Vezi statutul”.
Cererile depuse în mod electronic pot avea următoarele statute:
a) “Cererea a fost acceptată şi aprobată. Vă adresaţi la prestatorul serviciilor
de plată desemnat ”, mesajul dat va fi afişat pe ecran în cazul acceptării datelor şi
aprobării deciziei de stabilire a indemnizaţiei solicitate.
b) “Cererea este în curs de prelucrare”, acest mesaj va fi vizualizat pe ecran
dacă cererea depusă de solicitant este în curs de examinare pentru luarea deciziei.
c) “Cererea nu poate fi examinată”, apariţia mesajului respectiv se va realiza în
cazul în care cererea nu poate fi acceptată spre examinare din motivul lipsei datelor
necesare pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii.
d) “Cererea nu există ”, mesajul dat va fi arătat în cazul în care în urma
introducerii datelor nu este găsit nici un rezultat, din motiv că nu a fost cererea
acceptată.
e) “Nu poate fi determinat statutul solicitantului (persoană
asigurată/neasigurată). Adresaţi-vă la casa teritorială”, mesajul va fi vizualizat
pe ecran în cazul în care specialistul nu poate determina statutul solicitantului
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii la prelucrarea cererii pentru stabilirea
indemnizaţiei solicitate.
d) “Nu poate fi determinată data acordării concediului pentru îngrijirea
copilului. Adresaţi-vă la locul de muncă pentru prezentarea datelor privind
acordarea concediului pentru îngrijirea copilului”, mesajul dat va fi afişat pe
ecran în cazul prezentării incorecte a datelor cu privire la concediul pentru
îngrijirea copilului de către angajator.
f) „Angajatorul nu a prezentat la CNAS informaţia privind data acordării
concediului pentru îngrijirea copilului/concediului paternal. Adresaţi-vă la locul
de muncă pentru prezentarea datelor privind acordarea concediului pentru
îngrijirea copilului/concediului paternal”, mesajul este reflectat în cazul în care
datele cu privire la concediul pentru îngrijirea copilului/concediului paternal nu
sunt prezentate de către angajator pe parcursul a 30 de zile de la data depunerii
cererii.
e) “Deoarece angajatorul nu a prezentat la CNAS informaţia privind data
acordării concediului pentru îngrijirea copilului în timp de 30 de zile de la data
depunerii cererii, depune-ţi repetat cererea pentru stabilirea indemnizaţiei
solicitate”, mesajul apare în cazul în care datele cu privire la concediul pentru
îngrijirea copilului nu sunt prezentate de către angajator în timp de 30 de zile de la
data depunerii cererii.
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