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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/1994 cu privire la  

modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor  

şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi  

din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului  

Naţional Anticorupţie şi funcţionarilor publici cu statut special  

din cadrul sistemului administraţiei penitenciare 

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

 

În temeiul art. II alin. (2) din Legea nr. 161/2020 pentru modificarea Legii 

asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din 

trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de 

Carabinieri nr. 1544/1993 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, 

nr. 199-204, art. 436), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a 

vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, 

persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, 

colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcţionarilor publici cu statut 

special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare (Monitorul 

Parlamentului, 1994, nr. 2, art. 50), cu modificările ulterioare, se completează cu 

punctele 51-53 cu următorul cuprins: 

„51. Pensia în cazul pierderii întreţinătorului se stabileşte în următoarele 

mărimi: 

1) pentru familiile militarilor, ale funcţionarilor publici cu statut special, 

care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri în timpul unui 

accident legat de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar/special – 50% din 

venitul mediu lunar al întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt 

pentru muncă;  

2) pentru familiile militarilor, ale funcţionarilor publici cu statut special, 

care au decedat în urma unei schilodiri în timpul unui accident nelegat de 

îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar/special sau în urma unei afecţiuni 
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contractate în timpul îndeplinirii serviciului militar/special – 50% din venitul 

mediu lunar al întreţinătorului pentru fiecare membru inapt pentru muncă. 

52. Pensia în cazul pierderii întreţinătorului pentru familiile pensionarilor 

din rândurile militarilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special se calculează 

în mărime de 50% din cuantumul pensiei plătite pensionarului decedat. 

53. Pensiile în cazul pierderii întreţinătorului stabilite până la 1 ianuarie 2021 

categoriilor de beneficiari prevăzute la articolul 31 din Legea asigurării cu pensii 

a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor 

afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri 

nr. 1544/1993 se reexaminează conform punctelor 51 şi 52, ţinându-se cont de toate 

indexările (recalculările) efectuate de la stabilirea iniţială a pensiei, de către Casa 

Naţională de Asigurări Sociale. În cazul în care cuantumul pensiei după 

reexaminare este mai mic decât cuantumul pensiei plătite, acestor categorii de 

beneficiari li se acordă pensia de până la reexaminare, care nu poate fi mai mică 

decât cuantumul alocaţiei sociale pentru pierderea întreţinătorului.” 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată 

a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi 

din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional  

Anticorupţie şi funcţionarilor publici cu statut special din  

cadrul sistemului administraţiei penitenciare 

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

Proiectul Hotărârii de Guvern pentru  modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 78/1994 

cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi 

indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor 

afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcţionarilor 

publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare a fost elaborat 

de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Scopul proiectului Hotărîrii de Guvern constă în aducerea în concordanţă a Hotărîrii 

Guvernului nr. 78/1994 cu modificările operate prin Legea nr. 161/2020 pentru 

modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de 

comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General 

de Carabinieri nr. 1544/1993. Or, potrivit prevederilor art. II, alin. (2) din legea 

menţionată supra, Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative în concordanţă 

cu aceasta. 
Obiectivul proiectului constă în reglementarea modului de calculare a pensiei în 

cazul pierderii întreţinătorului. 

Astfel, proiectul Hotărîrii de Guvern prevede că pensia în cazul pierderii 

întreţinătorului se va stabili în următoarele mărimi: 

- pentru familiile militarilor, ale funcţionarilor publici cu statut special, care au 

decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri în timpul unui accident legat de 

îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar/special – 50% din venitul mediu lunar al 

întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă;  

- pentru familiile militarilor, ale funcţionarilor publici cu statut special, care au 

decedat în urma unei schilodiri în timpul unui accident nelegat de îndeplinirea 

obligaţiilor serviciului militar/special sau în urma unei afecţiuni contractate în timpul 

îndeplinirii serviciului militar/special – 50% din venitul mediu lunar al întreţinătorului 

pentru fiecare membru inapt pentru muncă. 

De asemnea, prevede că pensia în cazul pierderii întreţinătorului pentru familiile 

pensionarilor din rândurile militarilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special se va 

calcula în mărime de 50% din cuantumul pensiei plătite pensionarului decedat. 

Complementar, precizăm că pensiile în cazul pierderii întreţinătorului stabilite pînă la 

1 ianuarie 2021 categoriilor de beneficiari prevăzute la art. 31 din Legea nr.1544/1993 

asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele 
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organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri se vor 

reexamina în condiţiile noi de calculare a pensiei în cazul pierderii întreţinătorului, 

menţionate supra. 

În cazul în care cuantumul pensiei după reexaminare este mai mic decât cuantumul 

pensiei plătite, acestor categorii de beneficiari li se acordă pensia de până la 

reexaminare, care nu poate fi mai mică decât cuantumul alocaţiei sociale pentru 

pierderea întreţinătorului. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern se va efectua în limitele 

mijloacelor financiare ale bugetului de stat, prevăzute la adoptarea Legii nr. 161/2020 

pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de 

comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General 

de Carabinieri nr. 1544/1993. 

Conform calcului estimativ efectuat de Casa Naţională de Asigurări Sociale la 

adoptarea Legii nr. 161/2020, cheltuielile financiare suplimentare necesare pentru anul 

2021 constituie – 27 992,2 mii lei, pentru anul 2022 -  29 963 mii lei.  

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea proiectului respectiv de Hotărîre nu implică operarea anumitor modificări 

şi completări în actele normative în vigoare din domeniu. 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional proiectul Hotărîrii de Guvern a fost plasat pe pagina web a ministerului 

pentru consultare publică, directoriul „Transparenţa” și pe portalul particip.gov.md. 

Constatările expertizei anticorupţie 

În normele formulate prin proiectul supus expertizei anticorupţie n-au fost identificaţi 

careva factori şi riscuri de corupţie. 

Constatările expertizei juridice 

Obiecţii de ordin conceptual nu au de formulat. 

 

 

Ministru                                                     Viorica DUMBRĂVEANU 
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