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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

  Legii      nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de 

lege    pentru modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru 

copii. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Viceprim-ministru 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Proiect 
 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii 

 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. – Legea nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.19-23, art.56), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1. La articolul 1, după cuvântul „adoptați” se introduce textul „copiii 

plasați                      în serviciile de tip familial, ”. 
 

2. Articolul 4: 

la alineatul (2), sintagma „persoanei neasigurate” se exclude; 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Pentru copiii plasați în serviciile tutelă/curatelă, asistență parentală 

profesionistă și casă de copii de tip familial se acordă prestații pentru asigurarea 

creșterii și îngrijirii acestora.” 

 
3. La articolul 5, alineatele (2)  și (3)  vor  avea următorul cuprins: 

„(2) Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, 

prestațiile pentru copiii plasați în serviciile tutelă/curatelă, asistență parentală 

profesionistă și casă de copii de tip familial, indemnizația lunară pentru 

întreținerea copilului adoptat, indemnizația pentru continuarea studiilor, precum 

și indemnizația zilnică pentru copil se achită în cuantumul stabilit de Guvern. 

(3) Indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a 

copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină se acordă 

la cerere, în cuantum de 50% din mărimea indemnizației lunare pentru îngrijirea 

copilului până la vârsta de 2 ani, conform alin. (2), la data nașterii copilului.” 

 
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la  1 octombrie 2022. 

 

 
Președintele Parlamentului 



 

Notă informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii 

 

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

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

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

urmărite 

Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în scopul operării modificărilor în Legea 

nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii în vederea reglementării unor 

prestații pentru copii în vederea susținerii copiilor și familiilor cu copii. Promovarea 

unei politici ample pentru asigurarea bunăstării copiilor și familiilor cu copii reprezintă 

o prioritate a Programului de activitate a Guvernului ”Moldova vremurilor bune”.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul în cauză nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul hotărârii Guvernului propus spre examinare și aprobare prevede 

reglementarea stabilirii indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului pînă la 

împlinirea acestuia a vârstei de 2 ani. Indemnizația în cauză va fi stabilită și acordată 

suplimentar, pentru fiecare copil în cuantum egal de 1000 lei, indiferent de statutul 

părintelui acestuia în calitate de persoană asigurată sau neasigurată. Astfel, în cazul 

persoanelor neasigurate care beneficiază actualmente de indemnizație pentru îngrijirea 

copilului pînă la vârsta de 2 ani, în cuantum de 740 lei/lunar pentru fiecare copil, 

această indemnizație se va majora cu 260 lei, iar persoanele asigurate care actualmente 

beneficiază de indemnizație în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită conform 

Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și 

alte prestații de asigurări sociale vor beneficia de 1000 lei lunar suplimentar.  

În acest sens va fi asigurat caracterul nondiscriminatoriu cu privire la susținerea 

statului oferit famiilor pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani.  

Totodată, proiectul hotărârii Guvernului în cauză prevede racordarea legislației cu 

privire la prestațiile pentru copii, în special ce ține de reglementarea prevederii conform 

căreia, copiilor plasați în serviciile tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și 

casă de copii de tip familial li se achită prestații pentru asigurarea creșterii și îngrijirii 

acestora, ținînd cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1278/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a 

indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de 

tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Pentru implementarea prevederilor proiectului în cauză, în proiectul legii de 

modificare a Legii Bugetului de Stat pe anul 2022 au fost prevăzute mijloace financiare 

în cuantum de 76 321,0 mii lei și conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale 

de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani vor beneficia în 

anul 2022 - 63 083 beneficiari. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
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Ulterior adoptării de către Parlament a proiectului de lege vor fi introduse modificări în 

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

copii.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii a fost plasat pe 

portalul www.particip.gov.md  

8. Constatările expertizei anticorupție 

În redacţia parvenită spre examinare, în textul proiectului nu au fost identificaţi factori 

de risc capabili să genereze riscuri de corupţie 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu se aplică. 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul hotărârii Guvernului a fost supus expertizei Ministerului Justiției. 

11. Constatările altor expertize 

Nu se aplică. 

 

                          

                           Ministru                                                            Marcel SPATARI 

http://www.particip.gov.md/



