
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
 

 

\\172.17.20.7\operatori\200\2020\HOTĂRARI\6512\6512 - redactat (ro).docx 

Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea articolului 13 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile 

pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 

----------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile 

pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 13 din Legea 

nr.  289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară  

de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 

13 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară 

de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 114 din 9 martie 2020) de către domnul Liviu Vovc, deputat în 

Parlament, și comunică următoarele.  

Potrivit notei informative, proiectul menționat are drept scop 

îmbunătățirea și concretizarea cadrului normativ referitor la plata indemnizațiilor 

pentru incapacitate temporară de muncă, asigurarea respectării drepturilor și a 

intereselor legale ale salariaților în procesul de plată a indemnizațiilor pentru 

incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului, precum și 

susținerea tinerilor. Proiectul prevede reglementarea achitării cuantumului lunar 

al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele 

angajatorului în proporție de cel puțin 75% din salariul mediu al angajatului, 

indiferent de stagiul de cotizare al acestuia.  

Menționăm că, în conformitate cu prevederile în vigoare ale Legii 

nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi 

alte prestaţii de asigurări sociale, cuantumul lunar al indemnizației pentru 

incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabilește 

în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul 

stabilit de Guvern. Având în vedere că actul normativ urmează să aibă un 

caracter concret și concis, este inadmisibilă introducerea în text a unor prevederi 

care vor genera interpretări diferite și vor crea probleme la aplicarea acestuia. 

Astfel, în măsura în care norma nu prevede criterii de bază ce vor servi la 

calcularea cuantumului lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de 

muncă, considerăm necesară revizuirea textului „de cel puțin 75%”. Or, în lipsa 

unui mecanism concret de atribuire a procentului, acesta va varia și va avea un 

efect discriminatoriu între beneficiari.  

Mai mult decât atât, întrucât intervenția propusă are impact asupra 

activităţii de întreprinzător, în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Legea 

nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, nota informativă trebuie să conțină analiza impactului de 

reglementare, realizată conform Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 23/2019. 
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Adițional, potrivit art. 34 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, proiectul trebuie supus expertizei Grupului de lucru al 

Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, împreună cu 

analiza impactului de reglementare.  

În contextul celor menționate supra, și pentru respectarea standardului 

calității actului normativ, proiectul înaintat nu poate fi susținut, or prezentarea 

fragmentară a argumentelor este insuficientă și incompletă. 

 



Parlamentul 
Republicii Moldova

Nr. l.t£Î__
no martie 2020

P r e ş e d in t e le  P a r la m e n t u l u i  
R e p u b l ic i i  M o ld o v a

De difuzat deputaţilor.

Spre avizare:
- Comisiilor permanente,
- Guvernului RM,
- Centrului Naţional Anticorupţie,
- Direcţiei generale juridice -  conform 

Regulamentului,

Comisiei protecţie socială, sănătate şi 
familie -  în baza avizelor de prezentat 
raportul în Parlament.



LV nr. 61

Parlamentul 
Republicii Moldova

Deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova

g mărite 2020

Biroul Perm anent 

al Parlam entului Republicii M oldova

în conformitate cu prevederile ari. 73 din Constituţia Republicii Moldova 
şi art. 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de iniţiativă 
legislativă proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Legea privind 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de 
asigurări sociale, nr. 289/2004.

Anexă:
1. Proiectul de lege
2. Nota informativă

Liviu Vovc, 
at în  Parlam ent

' SECRETARIATUL PARLAMENTULUI
r e p u b l ic :; MOLDOVA

D .D .P . N r . „ -rY *
№  03

O ra  - —

ini'oCuipiii'lamcnl.mii
nwu.parlainenl.mdRepublica Moldova, Mn-2004, Chişinău 

Bd. Stefan cel Mare şi Slant 105



Proiect

LEGE
pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 289/2004 

privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de munca 
şi alte prestaţii de asigurări sociale

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. -  La articolul 13 alineatul (3) din Legea nr. 289/2004 privind 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări 
sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168-170, art. 773), se 
completează la final cu sintagma „indiferent de stagiul de cotizare al acestuia”, având 
următorul cuprins:

„(3) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă 
plătite din mijloacele angajatorului se stabileşte în propotţie de cel puţin 75/o din 
salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern, indiferent de 
stagiul de cotizare al acestuia ”

PREŞEDINTEI. E PAUL A MENI II II



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea articolului 13 din 

Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate 
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului actului normativ.

Prezentul proiect este elaborat de către deputatul în Parlamentul Republicii 
Moldova Liviu Vovc.

Condiţiile care au impus elaborarea proiectului actului normativ şi 
finalităţile urmărite.

în prezent, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată 
de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia incapacităţii 
temporare de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de o maladie oncologică sau de 
apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru 
incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidentă în instituţiile 
medico-samtare (care sc achită integrai de la bugetul asigurărilor sociale de stat), se 
efectuează în modul următor (a se vedea ort 4 din Legea nr 289 2004):

a) primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se 
plătesc din miiloacele angaiatorului. însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe 
parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară 
de muncă;

b) începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar 
în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă -  începând cu prima 
zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului, 
indemnizaţia se plăteşte din miiloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă 
plătite din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat se stabileşte diferenţiat, în 
funcţie de durata stagiului de cotizare, după cum urinează fa se vedea ari. 13 alin 
(l) şi (2) din Legea nr. 289 2004) :

a) 60% din baza de calcul stabilită conform art. 7 (din Legea nr. 289-200A) -  în
cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;

b) 70% din baza de calcul stabilită conform art. 7 în cazul unui stagiu de
cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

c) 90% dm baza de calcul stabilită conform art. 7 în cazul unui stagiu de 
cotizare de peste 8 ani;

d) 100% din baza de calcul stabilită conform art 7 -  în cazul incapacităţii 
temporare de muncă cauzate de tuberculoză, SIDA sau de o maladie oncologică.



Aceste prestaţii se acorda cu condiţia că asiguratul are un stagiu total de cotizare 
de cel puţin 3 ani sau cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei 
producem riscului asigurat (a se vedea ari. 6 dm Legea nr. 289 2004).

Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă 
plătite din mijloacele angajatorului se stabileşte în proporţie de 75% din salariul mediu 
al angajatului, determinat în modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr.
426/2004, nefiind stabilite expres careva condiţii pentru a beneficia de indemnizaţia 
respectivă (a se vedea ari. 13 alia. (3) din Legea nr 289 2004).

Cu toate acestea, în practică, la stabilirea şi plata indemnizaţiei pentru 
incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatoiului, nefondat, se 
impun aceleaşi condiţii ca şi în cazul indemnizaţiilor plătite din mijloacele bugetului 
asigurărilor sociale de stat (stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau cel puţin 9 
luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat)

Impunerea acestor condiţii complică procedura de stabilire şi plată a 
indemnizaţiei, deoarece angajatorul nu deţine informaţia despre stagiul de cotizare al 
salariatului (cuantumul procentual unic de 75% a fost stabilit anume reieşind din 
această situaţie - Legea nr. 311 2018).

Astfel, salariatul, pentru a confirma stagiul de cotizare, trebuie să obţină 
informaţia corespunzătoare de la casa teritorială pentru asigurări sociale.

Mai mult decât atât, este necesar să subliniem că indemnizaţiile pentru 
incapacitate temporară de muncă plătite dm mijloacele angajatorului sânt plătite din 
fondul de salarizare al unităţii, ci nu din bugetul asigurărilor sociale şi prin urmare, nu 
ar trebui să existe careva restricţii sau condiţii referitoare Ia utilizarea resurselor 
financiare ale angajatorului.

Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de lege care
are drept scop:

1) îmbunătăţirea şi concretizarea cadrului normativ în vigoare referitor la plata
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă;

2) asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legale ale salariaţilor in 
procesul de plata a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă plătite dm 
mijloacele angajatorului.

3) susţinerea tinerilor care au mai rămas în ţara angajându-se aici şi sunt 
defavorizaţi dm cauza acestei lacune legislative.

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi.

Proiectul prevede expunerea alineatului (3) din articolul 13 al Legii 
289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte 

prestaţii de asigurări sociale în următoarea redacţie

■i



”(3) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă 
plătite din mijloacele angajatorului se stabileşte în proporţie de cel puţin 75% din 
salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern, indiferent de 
stagiul de cotizare al acestuia.”

Urmare a acestei modificări.
- vor fi clarificate condiţiile de plată a indemnizaţiei pentru incapacitate 

temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului;
- angajatorii vor avea posibilitate să aclute indemnizaţia pentru incapacitate 

temporară de muncă în mărime mai mare de 75% din salariul mediu al salariatului 
(legea va prevedea că cuantumul indemnizaţiei plătite din mijloacele angajatorului se 
stabileşte în proporţie de cel puţin 75% din salariul mediu al angajatului) ,

~ indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele 
angajatorului se vor plăti salariaţilor indiferent de stagiul lor de cotizare şi, astfel, va fi 
exclusă inechitatea socială evidentă. în acelaşi timp vor fi încurajaţi tinerii care au 
decis să rămână în ţară şi să angajeze aici, care încă nu au stagiu de cotizare menţionat
în lege.

Adoptarea prezentului proiect va avea ca efect:
1) perfecţionarea cadrului normativ în vigoare referitor la plata indemnizaţiilor 

pentru incapacitate temporară de muncă şi clarificai ea condiţiilor de plată a 
indemnizaţiilor plătite din mijloacele angajatorului;

2) asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legale ale salariaţilor, atât din 
sectorul privat, cât şi din sectorul bugetar, în procesul de plata a indemnizaţiilor pentru 
incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului,

3) excluderea inechităţii sociale evidente şi, prin urmare, a nemulţumirilor şi 
indignărilor salariaţilor legate de plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă plătite din mijloacele angajatorului

Fundamentarea economico-financiara.
Proiectul de Lege propus este o concretizare a actualei norme legislative şi nu 

necesită cheltuieli suplimentare

Li viu \7ovc
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