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sistem informațional care va permite 
automatizarea proceselor de evidență a 
persoanelor angajate în câmpul muncii a 
salariaților, inclusiv și zilierilor, va asigura 

păstrarea istoricului aferent raporturilor de 
muncă și va facilita accesul la date în timp real

•formează resursa informațională unică privind 
evidența persoanelor angajate pe teritoriul 
Republicii Moldova
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R E G I S T R U L   E L E C T R O N I C   A L   A N G A J A Ț I L O R
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angajatului

•posibilitatea vizualizării și extragerii în regim on-line a 
informației aferente rapoartelor sale de muncă

angajatorului

•procedură simplificată de înregistrare la nivel central a 
angajaților, excluzînd alte forme de raportare

•reducerea numărului de rapoarte și optimizarea procedurii 
de raportare către AAP

•micșorarea birocrației și a costurilor administrative 

statului

•o evidență centralizată a informației aferente angajatorilor 
și angajaților

•gestionarea unui volum mare de date și informații aferente 
raporturilor de muncă pe o perioadă lungă de timp, precum 
și obținerea de rapoarte, statistici și situații pe baza 
acestora de către mai multe autorități publice dintr-o 
singură sursă

automatizarea transferului de informații între toate structurile instituțiilor 
beneficiare, ceea ce duce la îmbunătățirea comunicării, eficientizarea 

activităților specifice ale acestora și reducerea costurilor

B E N E F I C I I
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Angajați

Angajator

Obținerea accesului 
automatizat la SFE 

pentru completarea, 
prezentarea și vizualizarea 

informației

 obținerea statutului de  Angajator  
 înregistrarea angajaților

Obținerea accesului
 automatizat 

la SFE pentru vizualizarea 
și verificarea informației 

Extras din 
carnetul de 

muncă electronic

Prezentarea dărilor de 
seamă fiscale

Serviciul web

Infrastructura 
API

Jurnalizare

Registrul 
fiscal

Registrele 
electronice ale 

angajaților, 
angajatorilor, 

beneficiarilor de 
lucrări și zilieri

Informații cu  privire la modificarea 
raporturilor de muncă, 

automcompletat cu unele date 
prezentate anterior prin REA 
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FU

N
C

ȚI
IL

E •Formarea și 
actualizarea bazei de 
date

•Organizarea asigurării 
informaționale

•Administrarea 
sistemului

•Asigurarea calității 
informațiilor

•Asigurarea protecției 
datelor și securității 
acestora

•Asigurarea generării 
rapoartelor

•Asigurarea bunei 
funcționări

•Arhivarea datelor și 
documentelor

•Auditarea informațiilor 
și utilizatorilor SIA REA

C
O

N
TU

R
U

R
IL

E •Evidența angajaților 
(din sectorul public și 
din sectorul real)

•Evidența angajatorilor

•Generarea extraselor 
privind rapoartele de 
muncă

•Generarea rapoartelor 
statistice

•Generarea rapoartelor 
ad-hoc

R
EG

IS
TR

AT
O

R
II •Serviciul Fiscal de Stat 

– în calitate de 
registrator al 
angajatorilor

•Angajatorii/administrat
orii autorizați – în 
calitate de registratori 
ai salariaților 

FU
R

N
IZ

O
R

II 
D

E 
D

AT
E •Agenția Servicii Publice

•Serviciul Fiscal de Stat

•Casa Națională de 
Asigurări Sociale

•Compania Națională de 
Asigurări în Medicină

•Cancelaria de Stat



SIA REA formează un „dosar” electronic pentru fiecare salariat, care conține 
informații preluate din alte Registre de Stat, precum și colectate de către angajator de 

la salariat

Documente 
de intrare

Documente 
de ieșire

Rapoarte

Documente 
tehnologice

Obiectele informaționale ale 
sistemului
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Angajatorul Salariatul

Extrasul Raportul

Documentele utilizate în 
cadrul sistemului



A N G A J A T O R
A

u
to

m
at date de identificare

date privind statutul 
angajatorului

alte date

•(la momentul implementării) 
înregistrarea angajatorilor se 
efectuează de către SFS în mod 
automat (tacit), în baza 
informațiilor disponibile în 
sistemele sale informaționale

Etapa I

•(după implementarea SIA REA) 
înregistrarea angajatorilor se va 
efectua în mod automat odată 
cu înregistrarea în sistem a 
datelor despre primul angajat

Etapa II
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Registrul Fiscal de Sat

Registrul 

angajaților

perioada 

fiscală 

din 

01/19-

03/19

Perioada 

fiscală 

din 

04/2019 

Angajator

Completar

ea datelor 

lipsă

Codurile 

CNAS

CPAS

Vechimea 

în muncă

Registrul 

angajatorilor

Registrul Relațiilor 

de muncă

- Info salariați;

- Info angajatori;

- Data angajării/încetării 

etc.

Registrul 

beneficiarilor 

de lucrări

Registrul 

zilierilor

La situația din 01.01.2019 (la 
momentul abrogării HG nr.1449 

din 24 decembrie 2007 cu privire 
la carnetul de muncă), statutul de 
angajator vor obține în mod tacit 

toate entitățile care, conform 
dărilor de seamă fiscale IPC18 

depuse pentru luna ianuarie 2019, 
au declarat cel puțin un salariat. 

Datele lipsă se vor completa de 
către angajator într-o perioadă de 
tranziție, care se va acorda în acest 

scop.



Suspendarea statutului de angajator 
se efectuează în mod automat odată 

cu:

salvarea de către angajator a înregistrării 
privind încetarea raporturilor de muncă 

pentru ultimul angajat-salariat

expirarea valabilității ultimului contract 
de muncă înregistrat

expirarea zilei în care un zilier a exercitat 
activități necalificate cu caracter 

ocazional

În ziua următoare a survenirii unuia 
din evenimentele descrise angajatorul 
primește în sistem statutul 
„suspendat”

Statutul „activ” poate fi reluat odată 
cu înregistrarea în sistem a unui nou 
angajat (salariat sau zilier)

Scoaterea din evidență a angajatorilor 
din SIA REA se efectuează la momentul 
obținerii statutului „lichidat”, odată cu 
recepționarea informației de la IP ASP 
despre lichidarea angajatorului
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M
an

u
al

tipul înregistrării

date aferente înregistrării 
inițiale

date privind inițierea 
raporturilor de muncă

date privind modificarea 
raporturilor de muncă

date privind încetarea 
raporturilor de muncă

date privind activitatea 
zilierului

A
u

to
m

at date de identificare 
a angajatului

date privind 
statutul angajatului
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A N G A J A T

•(la momentul implementării SIA REA) 
înregistrarea angajaților se efectuează de 
către SFS în mod automat (tacit), în baza 
informațiilor disponibile în sistemele sale 
informaționale

•datele lipsă despre angajați se vor 
completa de către angajatori într-o 
perioadă de tranziție, care se va acorda în 
acest scop

Etapa I

•(după implementarea SIA REA) 
înregistrarea angajaților se va efectua de 
către angajator prin completarea 
formularului pentru înregistrarea  inițială 
(primară) a angajatului

Etapa II
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Înregistrarea modificării/încetării raporturilor de muncă se va efectua de 
către angajator prin aplicarea opțiunii corespunzătoare și completarea 

formularului pentru modificarea/încetarea raporturilor de muncă



• ID estras

• Data extrasului

• Date despre emitentul 
extrasului

Automat

• Date despre solicitantul 
extrasului

Manual

Generarea extrasului din SIA REA privind istoricul 
angajării salariatului se va efectua de către angajat 
sau de către angajatorul la care acesta este sau a 
fost angajat, la solicitarea angajatului. În cazuri 

excepționale extrasul va putea fi generat de către 
posesorul sistemului, la solicitare

Extrasul generat de către un angajat va include 
toate informațiile înregistrate în sistem de la 

momentul implementării acestuia

Extrasul generat de către un angajator va include 
doar informația aferentă activității angajatului în 

cadrul entității vizate

Extrasul nu poate fi generat de un angajator la care 
angajatorul la care angajatul nu a fost angajat
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E X T R A S



Vă mulțumim pentru atenție!

www.sfs.mdhttps://www.facebook.com/Serviciul.Fiscal.de.Stat/str. Constantin Tănase 9, Chișinău

SERVICIUL FISCAL DE STAT

Toate propunerile vizavi de proiectul 
prezentat, urmează a fi remise la adresa 

electronică:
vitalie.ciumacenco@sfs.md


