Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 111 din 22 iunie 2018
REGULAMENTUL
privind modul de ținere a Registrului electronic al cererilor de acordare a
compensațiilor în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Capitolul I
PREVEDERI GENERALE
1.1 Obiectul Regulamentului privind modul de ținere a Registrului
electronic al cererilor de acordare a compensațiilor în cadrul Programului de
stat „Prima casă”
1.1.1 Regulamentul privind modul de ținere a Registrului electronic al
cererilor de acordare a compensațiilor în cadrul Programului de stat „Prima casă”
(în continuare – Registru) este elaborat în scopul reglementării modului de formare
a listei persoanelor care înaintează cereri pentru acordarea compensațiilor, a
regulilor de introducere a informației necesare și a acțiunilor operatorului în
procesul de examinare a cererilor depuse.
1.1.2 Registrul este disponibil pe pagina web oficială a Programului de stat
„Prima casă”.
1.1.3 Gestionarea Registrului se efectuează de către Serviciul de deservire a
programelor de stat din Trezoreria Regională Chișinău – bugetul de stat Ministerul
Finanțelor al Republicii Moldova.
1.1.4 Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanţe”, în
calitate de deținător și operator tehnico-tehnologic al Registrului, este responsabilă
pentru mentenanță, întreținerea, dezvoltarea unității menţionate, și asigurărea
interoperabilității/integrării cu resursele informaționale de stat și cu serviciile
electronice guvernamentale relevante și disponibile în Republica Moldova.
[pct.1.1.4. introdus prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

1.2 Cadrul normativ
1.2.1 Prezentul Regulament este elaborat în temeiul prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 567 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de acordare din bugetul de stat a compensaţiilor pentru angajaţii din sectorul
public participanţi în cadrul Programului de stat „Prima casă” şi pentru beneficiarii
de credite ipotecare accesate până la lansarea acestui program, Hotărârii
Guvernului nr. 797 din 1 august 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de acordare din bugetul de stat a compensaţiilor băneşti pentru familiile cu
copii, participanţi în cadrul Programului de stat „Prima casă”, Hotărârii Guvernului
nr. 253 din 29 mai 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de

acordare din bugetul de stat a compensaţiilor pentru salariaţii angajaţi în sectorul
privat participanţi în cadrul Programului de stat „Prima casă” şi pentru beneficiarii
de credite ipotecare accesate până la lansarea acestui program.
[pct.1.2.1. modificat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]
[pct.1.2.1 modificat prin OMF. nr.118 din 03.09.2019, în vigoare 03.09.2019]

1.2.2 Cadrul juridic de participare la Programul de stat „Prima casă” este
reglementat de Legea nr. 293 din 21 decembrie 2017 privind unele măsuri în
vederea implementării Programului de stat „Prima casă”.
Capitolul II
PROCEDURA DE ÎNAINTARE A CERERILOR DE ACORDARE A
COMPENSAȚIILOR
2.1 Depunerea cererii de către solicitant
2.1.1 Pentru înaintarea cererii de compensații, persoana solicitantă se
autentifică în Registru. Pentru autentificare este necesară accesarea paginii web
oficială a Programului de stat „Prima casă” http://www.primacasa.gov.md și
selectarea opțiunii „Compensații Prima casă”.
2.1.2 În procesul de completare a cererii solicitantul realizează următoarele
etape:
a) introduce date personale și încarcă documente confirmative;
b) salvează informația și acceptă depunerea cererii;
c) primește înștiințare despre acceptul/refuzul de înregistrare a cererii.
2.1.3 Solicitantul introduce datele privind numărul de identificare de stat a
persoanei fizice IDNP, numele, prenumele și patronimicul, sexul, starea civilă,
angajatorul, funcția deținută.
2.1.4 Suplimentar se încarcă copia buletinului de identitate al solicitantului și
copiile contractul de vînzare-cumpărare, contractul de credit și contractul de
ipotecă, documentul semnat de angajator/angajatori privind data încadrării
solicitantului în instituția publică conform Anexei nr. 1, certificat eliberat de
Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice” (în versiunile scanate) conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567 din 20 iunie 2018, Hotărârii Guvernului
nr. 797 din 1 august 2018, Hotărârii Guvernului nr. 253 din 29 mai 2019. După
caz, se prezintă suplimentar, actul de proprietate/certificatul emis de instituţia
abilitată care include informația despre componența proprietarilor bunului imobil
sau certificatul emis de instituția abilitată în care să fie indicată suprafaţa totală şi
locativă a locuinţei deţinute în proprietate de către solicitant sau soţul/soţia
acestuia.
[pct.2.1.4. modificat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.1.5 Pentru solicitanții căsătoriți se vor indica datele despre soț/soție și se va
încărca copia buletinului de identitate a acestora, copia certificatului de căsătorie.
[pct.2.1.5. modificat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.1.5.1 Pentru solicitanții familii cu copii suplimentar se vor indica datele
despre copii și se va încărca copia adeverinței de naștere a copiilor.
[pct.2.1.5.1 introdus prin OMF. nr.118 din 03.09.2019, în vigoare 03.09.2019]

2.1.5.2 Pentru solicitanții salariați angajați în sectorul privat se vor indica
suplimentar datele angajatorului și se va încărca contractul individual de muncă.
[pct.2.1.5.2 introdus prin OMF. nr.118 din 03.09.2019, în vigoare 03.09.2019]

2.1.5.3 Pentru beneficiarii de credite ipotecare accesate până la lansarea
acestui program, se va încărca adeverința eliberată de banca comercială privind
soldul creditului ipotecar rămas, la data depunerii cererii de acordare a
compensației conform Anexei.3.
[pct.2.1.5.3 introdus prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.1.5.4 Pentru beneficiarii care se încadrează în categoria tinerilor specialiști
se va încărca certificatul care confirmă statutul de cadru didactic/medical tânăr,
conform Anexei.4, după caz Anexei.5.
[pct.2.1.5.4 introdus prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.1.6 Solicitantul declară pe propria răspundere despre corectitudinea datelor
și a documentelor încărcate în Registru, la fel ca și comunică acceptul de
prelucrare a datelor personale.
2.1.7 În cazul în care solicitantul constată că a introdus date incomplete sau
eronate, acesta poate să rectifice datele pînă la finalizarea depunerii cererii.
2.1.8 Cererea de acordare a compensației se consideră recepționată din
momentul în care solicitantul primește la adresa electronică indicată o notificare de
confirmare a înregistrării în sistem a acesteia, în care este indicat codul cererii.
2.2 Procedura de validare a cererilor depuse
2.2.1 Operatorul registrului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare / 7 zile
lucrătoare din momentul recepționării documentului de confirmare din partea
angajatorului din momentul depunerii cererii, verifică informația din registru și
înștiințează solicitantul despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor
beneficiari de compensații.
[pct.2.2.1 completat prin OMF. nr.118 din 03.09.2019, în vigoare 03.09.2019]

2.2.2 În procesul de validare a cererilor, operatorul verifică:
- corectitudinea și completitudinea informației incluse în cerere și
documentelor prezentate în Registru;
- identitatea documentelor prezentate cu cele încărcate în Registru;
- întrunirea de către beneficiar a criteriilor/condițiilor de eligibilitate.

[pct.2.2.2. modificat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.2.3 Operatorul este în drept:
- să utilizeze pentru comunicări cu solicitantul adresa electronică/numărul de
telefon indicate de acesta;
- să solicite precizări, confirmări suplimentare pentru datele personale
introduse.
[pct.2.2.3. completat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.2.4 În caz dacă în procesul de examinare a documentelor se depistează că
datele din acestea au fost șterse/corectate/eronate, cererea nu este validată, după
care urmează excluderea solicitantului din lista potențialilor beneficiari ai
compensației.
[pct.2.2.4. completat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.2.5 Registrul generează informație completă privind cererile depuse și
statutele actuale a acestora, după codurile cererilor, numărul de ordine, data creării
și data depunerii cererilor, funcțiile deținute de către solicitanți și autoritățile
publice/instituțiile publice din care fac parte, numărul de copii, IDNP-ul
solicitantului, statutul de tânăr specialist.
[pct.2.2.5. completat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]
[pct.2.2.5 completat prin OMF. nr.118 din 03.09.2019, în vigoare 03.09.2019]

2.2.6 Lista integrală a cererilor validate este disponibilă pentru vizualizare pe
pagina
web
oficială
a
Programului
de
stat
„Prima
casă”
http://www.primacasa.gov.md.
2.2.7 Pentru a vizualiza cererea completată, sistemul are prevăzută opțiunea
de a imprima cererea în format „pdf”.
2.3 Stabilirea listei beneficiarilor de compensații
2.3.1 În funcție de alocațiile prevăzute pentru acordarea compensațiilor în
bugetul de stat, operatorul stabilește din lista potențialilor beneficiari persoanele
care vor primi compensația în anul financiar respectiv.
2.3.2 În momentul în care solicitantul a fost selectat pentru acordare de
compensții, operatorul, în termen de 7 zile lucrătoare solicită încărcarea în Registru
a documentului de confirmare a datelor bancare aferente creditului ipotecar (în
versiune scanată) eliberat de instituția financiară, conform modelului din Anexa
nr.2 și conform modelului din Anexa nr.6 pentru beneficiarii de credite ipotecare
accesate până la lansarea acestui program.
[pct.2.3.2. completat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]
[pct.2.3.2 completat prin OMF. nr.118 din 03.09.2019, în vigoare 03.09.2019]

(1) Dacă în termen de 30 zile calendaristice din momentul recepționării de
către solicitant a notificării de încărcare a documentului de confirmare a datelor
bancare aferente creditului ipotecar, solicitantul nu atașează documentul în
versiunea scanată, cererea acestuia va fi exclusă din lista beneficiarilor de
compensații.

[pct.2.3.2., alin.(1) modificat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.3.3 Operatorul verifică veridicitatea documentului încărcat și se asigură că
toate datele indicate sînt suficient de vizibile.
2.3.4 Pentru beneficiarii de compensații, salariați angajați în sectorul privat,
în cazul încetării contractului individual de muncă și neangajării în decursul a 3
luni consecutive, cererea deja aprobată spre finanțare va fi respinsă, iar
beneficiarul, în cazul reangajării la o entitate din sectorul privat sau
autoritate/instituție bugetară, urmează să depună o nouă cerere de acordare a
compensației în cadrul Programului. Cererea deja aprobată spre finanțare va fi
respină dacă în sistemele informaționale utilizate în cadrul Programului în decursul
a 4 luni consecutive nu se înregistrează venituri sub formă de salariu și alte
recompense obținute de către beneficiar de la entitățile din sectorul privat,
reflectate în dările de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de
asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări
sociale de stat obligatorii, depuse de către entitățile din sectorul privat.
[pct.2.3.4. completat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]
[pct.2.3.4 modificat prin OMF. nr.118 din 03.09.2019, în vigoare 03.09.2019]

2.3.4.1 Pentru beneficiarii de compensații salariați angajați în baza
contractului individual de muncă la entitățile din sectorul privat, mărimea
compensației ce nu depășește 15%, se calculează din suma salariilor calculate la
fiecare din entitățile unde este angajat salariatul.
[pct.2.3.4.1 modificat prin OMF. nr.84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]
[pct.2.3.4.1 introdus prin OMF. nr.118 din 03.09.2019, în vigoare 03.09.2019]

2.3.4.2 Pentru beneficiarii de compensații pentru familiile cu copii, la
modificarea numărului de copii minori, beneficiarul depune amendament la cererea
inițială, completează datele copilului, și se încarcă adeverința de naștere a
copilului/copiilor. Beneficiarul, din luna următoare datei aprobării spre finanțare a
amendamentului, va beneficia de compensația recalculată în dependență de
numărul de copii minori.
[pct.2.3.4.1 introdus prin OMF. nr.118 din 03.09.2019, în vigoare 03.09.2019]

2.3.4.3 Pentru examinarea cererilor depuse de către beneficiarii care dispun
de credite ipotecare accesare până la lansarea Programului de stat ,,Prima casă”,
data oficială de lansare a Programului de stat ,,Prima casă” se consideră 26 martie
2018.
[pct.2.3.4.3 introdus prin OMF. nr. 84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.3.4.4 Documentul semnat de angajator/angajatori privind data încadrării în
instituția publică conform Anexei.1, este valabil în termen de 60 de zile
calendaristice de la confirmarea depunerii cu succes de către solicitant a cererii de
acordare a compensațiilor în Registru.
[pct.2.3.4.4 introdus prin OMF. nr. 84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.3.4.5 Beneficiarii de compensații în cadrul programului destinat familiilor
cu copii pot solicita compensații în calitate de angajați în sector public/privat în

cazul în care cuantumul compensației aprobat spre finanțare nu depășește 50% din
suma principală a creditului ipotecar.
[pct.2.3.4.5 introdus prin OMF. nr. 84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

2.3.5 Numele persoanelor beneficiare de compensații și cuantumul lunar
acordat se aprobă de către persoanele autorizate cu drept de semnătură din
Trezoreria Regională Chișinău – bugetul de stat.
[pct.2.3.5 introdus prin OMF. nr.118 din 03.09.2019, în vigoare 03.09.2019]

2.3.6 Beneficiarii de compensații destinate angajaţilor/salariaţilor din sectorul
public sau, după caz, sectorul privat, care dispun de credite ipotecare accesate până
la lansarea Programului de stat „Prima casă”, și creditorii (banca finanțătoare) sunt
obligați să informeze în scris sau prin intermediul adresei electronice Ministerul
Finanțelor despre restituirea integrală sumei principale a creditului ipotecar,
calificarea creditului ipotecar drept neperformant, și alte situații incompatibile cu
oferirea compensațiilor pentru acoperirea parţială a cheltuielilor pe care le suportă
beneficiarul pentru achitarea creditului ipotecar.
[pct.2.3.6 introdus prin OMF. nr. 84 din 25.06.2021, în vigoare 25.06.2021]

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind modul de ținere a Registrului
electronic al cererilor de acordare a compensațiilor
în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Forma model

Antet
____________Nr.___________
(data)

Certificat
Prezentul certificat confirmă faptul, că _____________________________
(nume, prenume)

________________________________

este angajat în

(IDNP)

_________________________________________________________________
(denumirea autorității publice/instituției publice)

din data de__________________________ și actualmente activează în funcția de
_________________________________________________________________.

Conducătorul autorității publice/instituției publice

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind modul de ținere a Registrului
electronic al cererilor de acordare a compensațiilor
în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Forma model

Confirmarea datelor bancare ale beneficiarului de credit ipotecar
în cadrul Programului de stat „Prima Casă”
Prin

prezenta,

BC

„______________________________________”

S.A.

comunică datele bancare ale beneficiarului de credit ipotecar în cadrul programului
de stat „Prima Casă”
numele, prenumele beneficiarului

IDNP _______________________________ .
Numărul şi data contractului
ipotecar
Codul IBAN al contului curent
al beneficiarului
Codul băncii

_____________________ ______________ _____________________ BC „________________________” S.A
Nume/prenume
funcția
denumire sucursală/agenție

___________________
data eliberării

____________________
Semnătura, ștampila

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind modul de ținere a Registrului
electronic al cererilor de acordare a compensațiilor
în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Forma model

Antet
Certificat privind confirmarea soldului creditului ipotecar
Prin prezentul certificat B.C. „ _______________________________” S.A.
confirmă faptul că debitorul ___________________________________________
(nume, prenume)

IDNP_____________________________ beneficiază de un credit ipotecar acordat
în

baza

contractului

de

credit

nr._________________din

data

de

________________

utilizat în exclusivitate pentru procurarea bunului imobil

locuibil

cadastral

cu

nr.

__________________

amplasat

pe

adresa

_____________________________.
Soldul creditului ipotecar la data de _________________ constituie
________________ (MDL).
_____________________ ______________ _____________________ BC „________________________” S.A
Nume/prenume
funcția
denumire sucursală/agenție

___________________
data eliberării

____________________
Semnătura, ștampila

Anexa nr. 4
la Regulamentul privind modul de ținere a Registrului
electronic al cererilor de acordare a compensațiilor
în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Forma model

Antet
____________Nr.___________
(data)

Certificat privind confirmarea statutului de tânăr specialist
Prezentul certificat confirmă faptul, că ______________________________
(nume, prenume)

__________________ domiciliat pe adresa ____________________________________
(IDNP)

a fost repartizat în calitate de cadru didactic la _____________________________
__________________________________________________________________
(denumirea instituției publice)
___________________________________________________________________________________________________________________
(adresa instituției publice)

conform:
 Ordinului MECC nr.________ din data de ________ cu privire la
rapartizarea și plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști;
 Adeverinței de plasare în câmpul muncii nr.______________ din data
de____________;
și actualmente activează în funcția didactică de ____________________________.

Conducătorul autorității publice/instituției publice
_____________________
Nume/prenume

____________________
Semnătura, ștampilă

*Clasificată ca tânăr specialist poate fi doar persoana fizică, care corespunde prevederilor alin.(5), art.134 din Codul Educației al Republicii
Moldova nr.152 din 17 iulie 2014

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind modul de ținere a Registrului
electronic al cererilor de acordare a compensațiilor
în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Forma model

Antet
____________Nr.___________
(data)

Certificat privind confirmarea statutului de tânăr specialist
Prezentul certificat confirmă faptul, că ______________________________
(nume, prenume)

__________________ domiciliat pe adresa ____________________________________
(IDNP)

a fost repartizat în calitate de tânăr specialist la
__________________________________________________________________
(denumirea instituției publice)
____________________________________________________________________________________________________________________
(adresa instituției publice)

în conformitate cu art.11 din Legea ocrotirii sănătății
nr.411-XIII din
28 martie 1995, și conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr 923 din 4
septembrie 2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor
de învăţământ superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar
nonterţiar de stat în baza:
 Ordinului MSMPS cu privire la rapartizarea și plasarea în câmpul muncii a
tinerilor specialiști nr. _____________ din data de _________________;
 Ordinului de angajare nr.____________din data de _________________ (se
anexează).
și actualmente activează în funcția de ___________________________________.
Conducătorul autorității publice/instituției publice
_____________________
Nume/prenume

____________________
Semnătura, ștampilă

Anexa nr. 6
la Regulamentul privind modul de ținere a Registrului
electronic al cererilor de acordare a compensațiilor
în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Forma model

____________Nr.___________
(data)

Confirmarea datelor bancare beneficiarului de credit ipotecar accesat
până la lansarea Programului de stat „Prima casă”.

Prin prezenta, BC „______________________________________” S.A.
comunică
datele
bancare
ale
beneficiarului
de
credit
ipotecar
__________________________________________________________________
(numele, prenumele beneficiarului)

IDNP _______________________________.
Numărul şi data contractului
ipotecar
Codul IBAN al contului curent
al beneficiarului
Codul băncii
*În conformitate cu Regulamentul privind modul de ținere a Registrului electronic al cererilor de
acordare a compensațiilor în cadrul Programului de stat „Prima casă”, aprobat prin Ordinul ministrului
finanțelor nr.111 din 22 iunie 2018, ne asumăm obligația de a informa Ministerul Finanțelor în cazul
survenirii situațiilor indicate în pct.2.3.6.
_____________________ ______________ _____________________ BC „________________________” S.A
Nume/prenume
funcția
denumire sucursală/agenție

___________________
data eliberării

____________________
Semnătura, ștampila

