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Introducere 

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII (ISM) din Republica Moldova vă anunță 

că Ghidul de utilizare a Sistemul Informațional Automatizat de depunere a Statelor 

de Personal on-line vine în ajutorul agenților economici în procesul de prezentare 

a statelor de personal la ISM, în scopul executării prevederilor articolului 10 

alineatul (2) litera c) din Codul Muncii. 

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare sau suport cu privire 

la modalitatea de accesare a SIA-SP, puteți să ne contactați între orele 8.00 – 17.00 

în zilele de lucru la numerele de telefon: 022434651 sau pe adresa de e-mail: 

dtehnoinsp@im.gov.md .  

De asemenea, ne puteți contacta la oricare din unitățile teritoriale ale ISM din 

raza căruia vă aflați. 

 

  

mailto:dtehnoinsp@im.gov.md
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1 Accesarea Sistemului Informațional Automatizat de depunere a 

Statelor de Personal on-line  
La moment pot accesa SIA-SP doar persoanele juridice, care sunt înregistrate în acest sistem  sau 

conectați la MPass (serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului pentru serviciile 

electronice).  

1.1 Etapele înregistrării în SIA-SP 

Pasul 1.  Accesați link-ul http://sia.im.gov.md după deschiderea bannerului  de pe 

pagina web a ISM:  http://ism.gov.md/ 

 

Fig. 2 Link-ul http://sia.im.gov.md 

http://sia.im.gov.md/
http://sia.im.gov.md/
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se va deschide următoarea fereastră: 

 

Fig. 3 Fereastra de start a SIA-SP 

Pasul 2. Dacă Dvs. aveți semnătura mobilă sau buletin de identitate electronic, sau certificate digitale 

atunci pentru autentificare puteți folosi serviciul guvernamental de autentificare și control al 

accesului. Pentru a intra în sistem folosind serviciul MPass apăsați pe link “Autentificare cu M-

Pass”. (fig. 3)  

Dacă Dvs. nu sunteți utilizatorul serviciul MPass atunci pentru înregistrare în sistem alegeți 

compartimentul „Creează un cont nou”. (fig.4) 
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Fig. 4 Crearea unui cont nou 

Pentru crearea contului, completați următoarele date: 

- IDNO întreprinderii 

- Data înregistrării întreprinderii 

- Adresa de e-mail - de dorit să fie adresa corporativă a întreprinderii. În viitor această adresă va fi 

utilizată pentru autentificarea, primirea notificărilor și restabilirea parolei. După înregistrare pe 

această adresă vor fi trimise instrucțiuni suplimentare. 

Cînd Dvs. introduceți datele IDNO și data înregistrării întreprinderii în sistem (sistemul automat caută 

dacă sunteți în baza de date). Dacă întreprinderea cu IDNO și data înregistrării întreprinderii introduse 

nu este găsită în sistem, în acest caz contactați administratorul de sistem pe adresa e-mail 

dtehnoinsp@im.gov.md sau tel: 022434651 (fig. 5) 

mailto:dtehnoinsp@im.gov.md
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Fig. 5 Înregistrare în sistem- verificarea datelor  întreprinderii în sistem ISM 

Dacă în sistem sunt înregistrate unități cu datele introduce de Dvs. atunci se va afișa lista unităților cu 

codul fiscal respectiv. (fig. 6) 
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Fig. 6  Înregistrare în sistem- afișarea listei de unități cu IDNO și data înregistrării introduce 

Pentru a continua înregistrarea în sistem introduceți adresa de e-mail, puneți bifă în check-box pentru 

determinare dacă utilizatorul este persoană sau robot, și apăsați butonul Creează un cont nou. 

ATENȚIE!  

1. În același timp, în sistemul SIA-SP poate exista doar un singur cont activ de introducere a statelor de 

personal pentru o anumită întreprindere cu filiale după caz înregistrată în sistem.   

În cazul în care se înregistrează un alt utilizator pentru întreprinderea data, contul precedent se 

blochează, și pe e-mailul indicat în profil se transmite mesajul despre blocarea contului dat.   (fig. 6) 

În continuare activarea contului este posibilă numai de către administratorul sistemului. Totodată, 

al doilea cont activ automat se va bloca. 

2. În cazul în care agentul economic nu va avea posibilitate de a utiliza depunerea statelor de personal 

on-line, acesta în orice moment poate prezenta la oficiul teritorial ISM pentru a depune fizic lista 

statelor de personal. 

3. În sistemul SIA-SP ca întreprindere se înțelege toate unitățile înregistrate în sistem care au aceleași 

valori de IDNO și data înregistrării. Astfel, în sistemul SIA-SP puteți crea un document unic, care va 

cuprinde date privind statele de personal pentru toate unitățile întreprinderii.  

Pasul 3.  Pentru a finaliza procedura de înregistrare urmați instrucțiunile trimise la adresa de e-mail.  
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1.2 Conectarea la Sistemului Informațional Automatizat de depunere a Statelor de 

Personal on-line (în continuare SIA-SP) 
Pentru conectarea la sistemul SIA-SP  aveți nevoie să accesați e-mailul Dvs. Unde sunt date 

următoarele instrucțiuni.   

După accesarea adresei http://sia.im.gov.md în fereastra de logare introduceți datele de acces: 

Numele de utilizator (adresă de e-mail) și Parola. După introducerea numelui de utilizator și a parolei 

apăsați butonul Autentificare sau tasta Enter (figura 3) 

În scopul asigurării protecției datelor introduse, după fiecare sesiune de lucru, este necesar în mod 

obligatoriu de aplicat operațiunea de ieșire din sistem. Pentru aceasta apăsați pe butonul ”Ieșire”, care se 

află în colțul de sus în dreapta a ferestrei de lucru (figura 7) 

 
Figura 7. Butonul de ieșire din sistem 

 

 

1.3 Recuperarea parolei 
Pentru resetarea parolei în sistem alegeți compartimentul „Solicitați o parola nouă”. 

http://sia.im.gov.md/
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Introduceți în cîmpul Nume de utilizator sau Adresa de e-mail numele Dvs. de utilizator sau adresa Dvs. 

de email. Apăsați ulterior pe butonul "Trimite parola noua". Dacă vă vom găsi în baza de date, vă vom 

trimite un email cu instrucțiuni referitoare la recăpătarea accesului. 

2 Principiile generale de lucru 
 

După autentificarea reușită utilizatorul automat trece pe Pagina principală. (figura 8). 
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Figura 8. Pagina principală SIA-SP 

Pagina principală conține următoarele informații:   

 În antet: denumirea sistemei, numele și prenumele utilizatorului(care trebuie introdus de Dvs.)  și 

butoane funcționale: ieșire, schimbarea limbii interfeței. 

 Meniul principal (Acasă, Statele de personal, Ajutor) 

1. Zona funcțională ”ACASĂ” conține următoarele tab-uri: 

a. Afișare - numele utilizatorului, IDNO întreprinderii 

b. Unități – datele despre întreprindere  

c. Redactarea profilului utilizatorului - datele despre profilul utilizatorului. 

2. Zona funcțională ”Statele de personal” conține: 

a. Butonul Adaugă statele de personal 

b. Tabelul cu statele de personal depuse anterior. 

c. Filtru de căutare. 

3. Zona funcțională ”Ajutor” conține: 

a. Ghidul de utilizare 

Navigarea între paginile afișate în zona funcțională, se efectuează cu ajutorul meniului principal.  
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2.1 Profilul utilizatorului 
În pagina principală în zona funcțională alegeți  tab-ul Redactarea profilul utilizatorului (fig. 8) 

 

Fig. 9 Redactarea profilului utilizatorului 

Setările profilului utilizatorului care pot fi schimbate: 

 Numele și prenumele utilizatorului 

 Configurare limbă – limba preferată pentru prezentarea site-lui și notificări trimise pe e-mail 

 Schimbarea parolei  

Pentru salvarea modificărilor făcute în profilul utilizatorului apăsați butonul Salvați (fig. 9). 
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2.2 Afișarea informației despre unități 
În pagina principală în zona funcțională alegeți  tab-ul Unități (fig. 8). În zona funcțională a 

sistemului va apărea lista unităților înregistrate în SIA-SP cu IDNO-ul care a fost introdus la etapa de 

înregistrare a utilizatorului. 

Lista conține următoarele informații: 

 Denumirea unității 

 Adresa amplasării 

 Tip (principală sau filială) 

 Operații posibile asupra unității selectate - Afișează 

 

Fig. 10 Lista unităților 

Pentru a vizualiza informațiile disponibile despre unitatea selectată apăsați pe butonul Afișare (fig.10). 

Pe ecran va apărea următoarea informație despre unitatea selectată (fig.11): 

 Codul fiscal (IDNO) 

 Denumirea unității 

 Tipul companiei 

 Telefoane de contact 

 Adrese: juridică, amplasării 
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Fig. 11 Afișarea informației despre unitate 

ATENȚIE!  

Dacă Dvs. ați observat o eroare în datele prezentate despre unitate notificați despre aceasta 

administratorul sistemului prin e-mail (dtehnoinsp@im.gov.md). La scrisoare atașați copiile 

documentelor justificative. 

3 Crearea statelor de personal 
Utilizatorul are următoarele posibilități de a crea un document cu statele de personal: 

1. În pagina principală în zona funcțională alegeți  tab-ul Unități și apăsați linkul Adaugă statele de 

personal (fig. 10) 

2. Sau alegeți secțiunea Statele de personal în meniul principal 

În zona funcționala va apărea forma documentului statele de personal care trebuie să fie completată. (fig. 

12)  

 

http://im.projects.deeplace.md/ro/user/446/associate/schedule
http://im.projects.deeplace.md/ro/user/446/associate/schedule
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Fig. 12 Statele de personal 

 



16 
 

Reguli de completare a cîmpurilor documentului sunt următoarele: 

№  
Denumire 

cîmpului 

Cîmpul 

obligato

riu: 

da/nu 

Simboluri 

permise 

Redactabil: 

da/nu 

Modul completării: 

manual/din 

clasificator/auto 

Comentariu 

1.  
Aprobat prin 

Ordinul nr. 
Da 

1234567890-/  

AaBbCcDdEeFfG

gHhIiJjKkLlMmN

nOoPpQqRrSsTt

UuVvWwXxYyZz 

Da Manual   

2.  
din (data 

ordinului) 
Da 

ZZ-LL-AAAA 
Da Manual   

3.  Data prezentării Da ZZ-LL-AAAA Nu 

Automat se indică 

ultima data 

modificării a 

documentului  

 

4.  

Denumirea 

subdiviziunii/loc

alitatea 

Nu 

1234567890-/ , 

„”.  AaBbCcDd 

EeFfGgHhIiJjKkLl

MmNnOoPpQq

RrSsTtUuVvWw

XxYyZz 

Da Manual   

5.  Nr. d/o Da 1234567890 Nu 

Automat cu 

adăugarea unei noi 

linii 

 

6.  Funcția: 

6.1.  Însuși Funcția Da 
Selectarea din 

clasificator 

Nu, 

selectarea 

numai din 

lista 

Din clasificator 

Datele din Clasificatorul 

ocupațiilor din Republica 

Moldova (CORM 006-14) 

6.2.  
Calificarea / 

categoria 
Nu 

Selectarea din 

clasificator 

Nu, 

selectarea 

numai din 

lista 

Din clasificator 

Lista apare atunci când 

cursorul se deplasează în 

acest cîmp 

7.  Codul ocupaţiei Da 
Completarea 

automată 

Nu, se 

completeaz

ă automat 

Din clasificator. 

Valoarea se pune 

automat la 

selectarea funcției 

Se completează automat și 

depinde de denumirea 

funcției 

8.  Unităţi Da 1234567890 , Da Manual 

Numărul locurilor de muncă. 

Aici poate fi introdus și un 

număr fracționar ex: 5,2 

9.  
Salariu de 

funcţie (lei) 
Da  1234567890 , Da Manual 

Nu se completează dacă 

este completat cîmpul 

Salariu tarifar 

Formatul cîmpului: 

monetar. Exemplu: 

12563,48 



17 
 

10.  
Salariu tarifar 

(text) 
Da 

1234567890-/ , 

„”.  AaBbCcDd 

EeFfGgHhIiJjKkLl

MmNnOoPpQq

RrSsTtUuVvWw

XxYyZz 

Da Manual 

Nu se completează dacă 

este completat cîmpul 

Salariu de funcţie 

Formatul cîmpului: text. 

Exemplu: 100 lei/zi 

11.  Total Da 1234567890 , 

Nu, se 

calculează 

automat 

Automat 

Numărul de posturi. Se 

completează pentru fiecare 

localitate/departament 

separat 

Completați toate cîmpurile necesare ale documentului. Cîmpurile care care conțin semnul ”  ”, 

sunt numite cîmpuri de selectare din clasificator. Cîmpurile acestea sunt completate cu tipurile ocupațiilor 

din Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, care apar cînd Dvs. introduceți primele litere din 

denumirea funcției. Cîmpul ”Funcția” poate fi completat numai cu date din acest clasificator. La 

introducerea datelor din clasificator automat se completează cîmpul ”Codul ocupației”. Cîmpurile acestea 

sunt legate între ele.  

În caz dacă completînd documentul aveți nevoie să adăugați unul sau mai multe rînduri noi în 

table, apăsați butonul  (pentru a adăuga o nouă ”subdiviziune/localitate”) sau 

 (pentru a adăuga o funcții sau mai multe). Pentru eliminarea rîndului deja introdus 

apăsați în acest rînd butonul (fig. 13). 

 
Fig. 13 Lucru cu tabel în document 

După introducerea valorilor necesare în document, el poate fi salvat și închis pentru asta este necesar să 

apăsați butonul . 

În urma acțiunilor descrise, în Tabelul cu statele de personal depuse (fig. 14) va apărea un nou document. 
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Fig. 14 Lista documentelor 

Operațiuni posibile asupra documentului selectat din tabel: 

- Redactați – redactarea documentului. Operația este posibilă pînă cînd documentul nu este trimis 

la ISM (butonul  în forma de redactare a documentului) 

- Clonați  - crearea unui nou document pe baza unui document existent. Aceasta va ușura lucrul 

dumneavoastră la următoarea creare a statelor de personal clonînd statele de personal depuse 

anterior și redactînd documentul nou creat. 

- Ștergeți – eliminarea documentului din sistem. Operațiunea este activă pentru documentele care 

nu a fost trimise la ISM 

- Descărcă – descărcarea documentului Statele de personal in format pdf în calculator. 

După finalizarea lucrului la introducerea datelor în document și salvarea lui, următorul pas este de a 

trimite documentul la ISM, pentru aceasta este necesar de a descărca acest document in formatul pdf 

(operația Descărcă (fig. 14)). Documentul descărcat trebuie imprimat, semnat, ștampilat, scanat şi atașat 

în documentul electronic creat în Sistem (operația Redactați (fig. 14)). 

Pentru atașarea documentului scanat este necesar să apăsați butonul   în secțiunea 

Încărcați fișierul sub forma de redactare/creare documentului. Se va deschide fereastra de dialog unde 

puteți alege documentul necesar pentru atașare. Apoi apăsați butonul  

Notă: Format disponibil pentru fișierile încărcate – jpg, jpeg, png, pdf. Dimensiunea fișierului – nu 

mai mult de 12 MB. 

După atașarea copiei documentului de confirmare, utilizatorul poate trimite documentul electronic la 

ISM, pentru aceasta e necesar sa apăsați pe butonul  pe pagina de editare a 

documentului.  

Atenție : După salvarea şi trimiterea documentului la ISM el nu va putea fi redactat. 
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4 Schimbarea limbii interfeței 
Utilizatorii sistemului SIA-SP la intrare în sistem au posibilitate de a alege limba interfeței: română 

sau rusă. 

Pentru schimbarea limbii curente a interfeței este necesar cu ajutorul mouse-ului de a alege limba 

necesară în colțul de stînga sus pe orice pagina. În caz dacă de la început a fost setată limba rusă puteți 

alege română și invers.  


