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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2005 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și  

de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă 

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

 
În temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile 

pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168-170, art. 773), cu 

modificările ulterioare, și art. 14 alin. (7) din Legea asigurării pentru accidente de 

muncă și boli profesionale nr. 756/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2000, nr. 31-33, art. 192), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 
1. Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru 

incapacitate temporară de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, 

nr. 24-25, art. 162), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1) la punctul 2 din hotărâre, textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale vor aduce actele sale normative” se substituie cu cuvintele „Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății vor aduce actele lor 

normative”; 
 

2) în anexa nr. 1: 

a) la punctele 15 și 151, textul „lit. a), c) și d)” se substituie cu textul „lit. a)-

d)”; 

b) la punctul 17, textul „apariția informației corecte/complete, dar nu mai 

mult de 30 de zile” se substituie cu textul „30 de zile calendaristice de la data 

recepționării datelor din certificatul medical”;  

c) punctul 19 se abrogă; 

d) la punctul 20, după textul „pct.12 lit. a)” se introduce textul „și b)”; 
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e) la punctul 40 litera g), textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății”; 

f) la punctul 45, textul „în baza actelor corespunzătoare,” se exclude; 

g) punctul 46 va avea următorul cuprins: 

„46. Certificatul medical pentru concediul de maternitate se prezintă 

angajatorului/angajatorilor persoanei asigurate/soțului asigurat la a cărui 

întreținere se află soția, însă nu reprezintă temei pentru plata indemnizației. La 

solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului 

medical prezintă o copie/copii cu mențiunea „copia corespunde originalului”, 

pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează femeia asigurată/soțul 

asigurat la a cărui întreținere se află soția.”; 

h) punctul 47 se abrogă; 

i) punctul 48 se completează cu textul „ , prezentate prestatorului de servicii 

medicale”; 

j) la punctul 491: 

litera b) se abrogă; 

la litera c), textul „ , fapt confirmat prin declarația scrisă pe propria 

răspundere (anexa nr. 6)” se exclude; 

k) punctele 50, 501 și 51 se abrogă; 

l) punctul 53 va avea următorul cuprins: 

„53. Datele din certificatul medical pentru stabilirea indemnizației de 

maternitate transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale se examinează în 

termen de până la 15 zile calendaristice de la data recepționării acestora. În cazul 

în care informația necesară pentru stabilirea indemnizației este 

incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de 

examinare se extinde până la 45 de zile calendaristice de la data recepționării 

datelor din certificatul medical.”; 

m) punctele 54, 55, 56, 59 și 60 se abrogă; 

n) la punctele 93 și 94, textul „lit. a), c), d) și e)” se exclude;  

o) la punctul 102 litera j), textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății”; 

p) punctul 117 se completează cu următoarea propoziție: „Indemnizația se 

stabilește de către casele teritoriale în temeiul informației din certificatul de 

concediu medical, transmise prin intermediul conexiunilor securizate și 

autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile din cadrul 

prestatorilor de servicii medicale.”; 

q) anexa nr. 6 se abrogă. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022. 

 

3. Pentru concediile de maternitate acordate până la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri, precum și pentru concediile de maternitate acordate 

suplimentar în cazul nașterilor complicate, care este continuarea concediului de 



3 

 

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\24049\24049-redactat-ro.docx 

maternitate pentru 126 de zile acordat anterior, indemnizația de maternitate se va 

solicita în conformitate cu reglementările în vigoare până la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de 

stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru 

incapacitate temporară de muncă 

 

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

Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2005 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi 

de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă a fost elaborat de 

către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

 

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

urmărite 

În vederea realizării acțiunilor nr. 1.4.16 și nr. 2.1.21 din Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021 prin 

modernizarea serviciilor publice și prestări de servicii proactive de către Casa Națională 

de Asigurări Sociale, prin excluderea poverii cetățenilor de a depune cerere de solicitare 

a indemnizației de maternitate, prin posibilitatea acordării acesteia în baza informației 

din certificatele medicale pentru concediul de maternitate, transmise de prestatorii de 

servicii medicale prin intermediul Portalului certificatelor de concediul medical. 

 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul de hotărâre propune modificarea cadrului legislativ al Hotărârii Guvernului nr. 

108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul 

de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cu privire 

modul de stabilire a indemnizației de maternitate. 

Potrivit punctului 50 din Regulamentul Hotărârii sus menționat, actele pentru stabilirea 

indemnizaţiei de maternitate se înaintează de către solicitantă sau de către soţul 

acesteia la casă teritorială de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în 

deservirea căreia se află angajatorul, liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul 

justiției, la alegere, unde ulterior urmează a fi solicitată indemnizaţia pentru 

creşterea/îngrijirea copilului. 

Astfel, persoanele care beneficiază de dreptul la indemnizația de maternitate sunt 

obligate să meargă la casele teritoriale de asigurări sociale pentru a depune actele pentru 

stabilirea indemnizației personal, ceia ce în realitate s-a dovedit să fie o modalitate 

nereușită și împovărătoare din cauza rândurilor enorme acumulate din persoanele care 

doresc să beneficieze de indemnizația de maternitate la casele teritoriale și volumului 

ridicat de dosare în format hârtie depus. 

Urmare a acestui motiv, menționăm că modificarea propusă vine să soluționeze 

problema dată prin care, în baza informației din certificatele de concediu medical pentru 



maternitate transmise de prestatorii de servicii medicale prin Intermediul Portalului 

certificatelor de concediul medical, persoanele care vor fi beneficiari de indemnizația de 

maternitate nu vor mai fi nevoiți să meargă la casele teritoriale de asigurări sociale 

pentru a depune actele pentru stabilirea indemnizației sus menționate dar vor beneficia 

de această prestație automat în temeiul informației din certificatul medical, transmise 

prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare, decât cele 

prevăzute în Bugetul de asigurări sociale pe anul 2022 pentru plata indemnizațiilor de 

maternitate. 

Totodată, informăm că vor fi necesare cheltuieli financiare în sumă de circa 200 mii lei 

pentru asigurarea conexiunilor intersistemice securizate cu prestatorii de servicii 

medicale și implementarea modificărilor în funcționalitățile sistemului informațional al 

Casei Naționale de Asigurări Sociale, care vor fi acoperite din bugetul asigurărilor 

sociale de stat de la subprogramul de cheltuieli: 9002 – Administrarea sistemului public 

de asigurări sociale. 

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

Aprobarea proiectului respectiv de Hotărâre nu implică operarea anumitor modificări și 

completări în actele normative în vigoare din domeniu. 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

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

decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului precum și proiectul hotărârii 

de Guvern, a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale, www.social.gov.md, directoriul „Transparența”, secțiunea „Proiecte supuse 

consultărilor publice” și www.particip.gov.md .  

 

8. Constatările expertizei anticorupție  

În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost 

supus expertizei anticorupție.  

Conform raportului de expertiză anticorupție  nr. EHG22/8207 din 13.09.2022, în textul 

proiectului de hotărâre nu s-au identificat factori de risc care pot genera riscuri de 

corupție.  

Informația referitoare la concluzia de expertiză a fost inclusă în Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor/recomandărilor la proiectul de hotărâre. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de hotărâre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

 

10. Constatările expertizei juridice 

În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost 

supus expertizei juridice.  

Propunerile și obiecțiile din avizul Ministerului Justiției  nr. 04/6218 din 14.07.2022 au 

fost acceptate și reflectate în Sinteza obiecțiilor și propunerilor, iar proiectul a fost 



definitivat corespunzător.  

11. Constatările altor expertize 

Nu se aplică. 

 

 

 

Ministru                                                                                      Marcel SPATARI 
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