
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr.______ 

din ______________2018 

Chişinău 
 

cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1478/2002 și abrogarea Hotărârii 

Guvernului nr. 769/1992 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:    
  

1. Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor 

cu copii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) punctul 4 se abrogă; 

2) în Regulament: 

pe tot parcursul textului cifrele “1,5/2” de substituit cu cifra „2”;  

Anexa nr.1 se completează cu următoarea poziţie:  

 

   „ 2019 6303 6303 ”; 
 

Anexa nr. 2 se completează cu următoarea poziție:  

 

 

„ 2019 

30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii 

nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru 

incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări 

sociale, dar nu mai puţin de 640 lei 

640 lei 

”; 

 

Anexa nr. 21 se completează cu următoarea poziție:  

 

         

 

” 

 

2019 

50% din mărimea indemnizației lunare pentru îngrijirea 

copilului pînă la vîrsta de 2 ani, prevăzută pentru 

persoanele neasigurate, la data nașterii copilului 

320 lei 

”. 

 

2. Prevederile punctului 1 se aplică pentru copiii născuţi la data de 1 ianuarie 2019 și 

după această dată. 

3. Pentru categoriile de persoane care beneficiază de indemnizaţiile prevăzute la pct. 

4 lit. b) şi c) din Regulament, Casa Naţională de Asigurări Sociale va efectua recalculul 

indemnizaţiilor aflate în plată conform modificărilor operate în Anexele nr. 2 şi 21 din 

Regulament începînd cu data de 1 ianuarie 2019. 

4. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 769/1992 privind măsurile de ameliorare a 

situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se eschivează de la achitarea pensiei 

alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr. 011, art. 353) cu 

modificările ulterioare. 

  

PRIM-MINISTRU                                                                     Pavel FILIP 
 

Contrasemnează: 
 

Ministrul sănătății, muncii  

și protecţiei sociale                                                                        Silvia Radu 
 

Ministrul finanţelor                                                                      Ion Chicu 



Notă informativă 

la proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1478/2002 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 769/1992 

 

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Proiectul a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii bugetului de stat 

pentru anul 2019 referitoare la creșterea cuantumului indemnizațiilor pentru familiile cu 

copii.  

De asemenea, proiectul propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 769 din 25 

noiembrie 1992 privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror 

părinţi se eschivează de la achitarea pensiei alimentare, având în vedere că aplicarea 

acestui act normativ nu poate fi realizată. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede operarea modificărilor în: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 cu privire la indemnizaţiile 

adresate familiilor cu copii, referitor la: 

a) majorarea cu 658 lei a cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului de la 

5645 lei la 6303 lei; 

b) majorarea cu 100 lei a cuantumului indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea 

copilului persoanelor asigurate şi neasigurate de la 540 lei la 640 lei; 

c) majorarea cu 50 lei a cuantumului indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă 

la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină. 

De asemenea se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 769 din 25 noiembrie 1992 

privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se 

eschivează de la achitarea pensiei alimentare, care conține prevederi conform cărora: 

- copiii ai căror părinţi fiind obligaţi să plătească pensia alimentară sînt urmăriţi de 

către organele afacerilor interne în baza deciziilor instanţelor de judecată şi hotărîrilor 

organelor de urmărire penală în legătură cu eschivarea lor de la achitarea pensiei 

alimentare, cu tragerea la răspundere penală pentru săvîrşirea infracţiunilor şi din alte 

motive, sau îşi ispăşesc pedeapsa în instituţiile de muncă corecţională, fără să primească un 

salariu din care să fie încasată pensia alimentară în mărimea minimă stabilită de lege, sau 

se află la tratament într-o instituţie curativă fără plătirea indemnizaţiilor pentru asigurarea 

socială, precum şi în alte cazuri, cînd încasarea pensiei alimentare este imposibilă din 

motive care nu depind de persoanele obligate să o plătească beneficiază de indemnizaţii 

adresate familiilor cu copii în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- plătirea indemnizaţiilor  în perioada de urmărire a părinţilor, care se eschivează de 

la achitarea pensiei alimentare, se efectuează  în baza hotărîrii instanţelor de judecată; 

- plătirea îndemnizațiilor   şi   mijloacelor   pentru   recuperarea cheltuielilor 

suplimentare, stabilite în punctul 1 al prezentei hotărîri se dă în atribuţiile organelor 

asigurării sociale; 

- mijloacele, destinate  plătirii  indemnizaţiilor şi recuperării cheltuielilor suplimentare 

pentru  minori  în   perioada   urmăririi părinţilor lor obligaţi să plătească pensia 

alimentară şi în alte cazuri stabilite,  sînt transferate şi acumulate pe un cont special al 

Fondului Social al Republicii Moldova. 
Hotărîrea sus menționată se propune a fi abrogată având în vedere că: 

- nu are o bază legală; 



 

- sistemul de asigurări sociale are la bază principiul contributiv, respectiv acumulările 

în bugetul asigurărilor sociale nu pot fi utilizate în scopurile enunțate în Hotărîrea 

Guvernului nr. 769/1992; 

- cadrul normativ privind Fondul Social al Republici Moldova a fost abrogat în anul 

1998, iar o parte dintre atribuțiile acestuia au fost preluate de către Casa Națională de 

Asigurări Sociale în baza Legii nr. 489 din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări 

sociale. 

Totodată, menționăm că în adresa autorităților tutelare teritoriale și a Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sistematic parvin adresări de la familiile cu copii 

legate de eschivarea de la plata pensiei de întreținere sau imposibilitatea obținerii pensiei de 

întreținere de la persoanele obligate să le plătească, context în care Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale intenționează lansarea în anul 2019 a unui proces de consultări 

publice, referitoare la cadrul conceptual și de conținut a unui mecanism legal, referitor la 

soluțiile alternative de plată a pensiei de întreținere, în cazul în care persoanele obligate nu 

au posibilitatea să o plătească din motive obiective, precum și privind eficientizarea 

mecanismului de obținere a pensiei de întreținere de la persoanele care se eschivează de la 

plata acesteia. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare celor conținute în 

Legea bugetului de stat pentru anul 2019, în care au fost prevăzute mijloace financiare în 

sumă de cca. 80,5 mln. lei. 

5. Impactul proiectului 

Aprobarea proiectului va contribui la îmbunătățirii situației materiale a copiilor nou 

născuți și familiilor cu copii beneficiare ai indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea 

copiilor. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul prevede operarea modificărilor în Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 15 

noiembrie 2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii. 

De asemenea, proiectul prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 769 din 25 noiembrie 

1992 privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se 

eschivează de la achitarea pensiei alimentare. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul hotărîrii Guvernului este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, la compartimentul Transparența, secțiunea Transparența 

decizională, rubrica Anunțuri privind inițierea elaborării deciziei. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Centrul Național Anticorupție nu a prezentat avizul la proiect. 

9. Constatările expertizei juridice 

Urmare a expertizei juridice au fost înaintate o serie de propuneri privind ajustarea 

proiectului la normele de tehnică legislativă.  
 

 

Secretar General de stat                                                                   Boris GÎLCA 
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