
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2021 

Chișinău 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

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

În temeiul art. 19 lit. g) și art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, și 

art. VI
2
 alin. (1) și (9) din Legea nr. 69/2020 cu privirea la instituirea unor 

măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte 

normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, art. 222), 

cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, 2 300 000,0 lei

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru acordarea 

indemnizației unice în cazul personalului decedat în lupta cu COVID-19 din 

cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, conform anexei. 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI 
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   Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr.  

LISTA 

instituțiilor medico-sanitare publice cărora li se alocă mijloace 

pentru acordarea indemnizației unice în cazul personalului 

decedat în lupta cu COVID-19 

Nr. 

crt. 

Instituția medico-sanitară publica Numărul 

persoanelor 

decedate în 

lupta cu 

COVID-19 

Total mijloace 

financiare pentru 

achitarea 

indemnizației  (lei) 

1. IMSP „Centrul Național de Asistență 

Medicală Urgentă Prespitalicească” 

3 300 000,0 

2. IMSP „Institutul Oncologic” 1 100 000,0 

3. IMSP „Spitalul Clinic al Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” 

1 100 000,0 

4. IMSP „Spitalul Clinic Bălți” 2 200 000,0 

5. IMSP „Spitalul de Psihiatrie Bălți” 2 200 000,0 

6. IMSP „Spitalul raional Călărași” 1 100 000,0 

7. IMSP „Spitalul raional Ceadîr-Lunga” 4 400 000,0 

8. IMSP „Spitalul raional Dondușeni” 1 100 000,0 

9. IMSP „Spitalul raional Sîngerei” 1 100 000,0 

10. IMSP „Centrul medicilor de familie Bălți” 1 100 000,0 

11. IMSP „Centrul de sănătate Briceni” 1 100 000,0 

12. IMSP „Centrul de sănătate Bilicenii Vechi” 1 100 000,0 

13. IMSP „Centrul de sănătate Bobeica” 1 100 000,0 

14. IMSP „Centrul de sănătate Nimereuca” 1 100 000,0 

15. IMSP „Centrul de sănătate Vălcineț” 1 100 000,0 

16. IMSP „Asociația medicală teritorială Rîșcani” 1 100 000,0 

TOTAL 23 2 300 000,0 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului 

 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 

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

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 

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

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

urmărite 

Proiectul în cauză este elaborat în scopul susținerii familiilor personalului din 

cadrul instituțiilor medico-sanitare publice de asistență medicală primară, 

asistență specializată de ambulator, asistență medicală spitalicească, asistență 

medicală urgentă prespitalicească, servicii medicale de înaltă performanță, care a 

decedat în lupta cu COVID-19. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul proiect de hotărîre nu contravine legislației Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Prin proiectul respectiv se propune alocarea mijloacelor financiare din 

fondurile de urgență ale Guvernului, pentru acordarea indemnizației unice în 

baza art. VI
2
 din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe 

perioada stării de urgență în sănătate publică. 

Caracterul urgent al proiectului rezultă din necesitatea susținerii familiilor, 

care și-au pierdut întreținătorul ca urmare a infectării în urma desfășurării 

activității în lupta cu COVID-19.  

Analizînd proiectul de hotărîre prin prisma Deciziei Curții Constituționale nr. 

7 din 4 martie 2021 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea 

cu privire la Guvern nr. 136/2017, considerăm că acest proiect poate fi aprobat 

de Guvern al cărui mandat a încetat din următoarele considerente. 

Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, 

Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplinește numai atribuții de administrare a 

treburilor publice. Astfel administrarea treburilor publice se referă la deciziile 

zilnice, curente ale Guvernului, care sunt necesare funcționării neîntrerupte a 

serviciului public. 

În acest sens, administrarea treburilor publice de către Guvern demisionar 

vizează trei categorii: 1) treburile curente, care îi permit statului să funcționeze, 

2) treburile în curs, care au fost inițiate atunci cînd Guvernul avea competențe

depline și care trebuie finalizate, 3) treburile urgente, care trebuie soluționate în 

mod imperativ pentru a se evita pericole foarte grave pentru stat și cetățeni, 

pentru viața economică și socială. 

Proiectul în cauză poate fi referit la aliniatul 2) treburile în curs, care au fost 

inițiate atunci cînd Guvernul avea competențe depline și care trebuie finalizate. 

5. Fundamentarea economico-financiară

Sub aspect financiar, cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărâri vor 

constitui 2 300 000,0 lei, pentru achitarea a 23 indemnizații unice personalului 

decedat în lupta cu COVID-19, din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice:  



IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească – 3 

persoane (un felcer, doi șoferi autoambulanță); IMSP Institutul Oncologic – 1 

persoană (medic); IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale – 1 persoană (medic); IMSP Spitalul Clinic Bălți – 2 persoane 

(doi medici); IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți – 2 persoane (doi medici); IMSP 

Spitalul Raional Călărași – 1 persoană (medic); IMSP Spitalul Raional Ceadîr-

Lunga – 4 persoane (doi medici, un asistent medical, un infermier); IMSP 

Spitalul Raional Dondușeni – 1 persoană (medic); IMSP Spitalul Raional 

Sîngerei – 1 persoană (infermier); IMSP Centrul Medicilor de Familie Bălți – 1 

persoană (medic); IMSP Centrul de Sănătate Briceni – 1 persoană (medic); IMSP 

Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi (Sîngerei) – 1 persoană (medic); IMSP 

Centrul de Sănătate Bobeica (Hîncești) – 1 persoană (asistent medical); IMSP 

Centrul de Sănătate Nimereuca (Soroca) – 1 persoană (medic); IMSP Centrul de 

Sănătate Vălcineț (Călărași) – 1 persoană (asistent medical); IMSP AMT Rîșcani 

– 1 persoană (asistent medical). 

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

    Aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare nu va genera modificări în textul altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

     Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 

a fost avizat de către Ministerul Finanțelor, fiind comunicată lipsa propunerilor și 

obiecțiilor. 

     Concomitent, proiectul respectiv a fost plasat spre consultare publică de către 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în ordinea prevederilor Legii 

nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

     Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, 

a fost transmis spre efectuarea expertizei anticorupție către Centrul Național 

Anticorupție. După cum este expus în Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

(recomandărilor), nu au fost identificați factori de risc care ar putea genera 

apariția riscurilor de corupție. 

9. Constatările expertizei juridice 

    Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, 

a fost înaintat spre efectuarea expertizei juridice către Ministerul Justiției. La 

definitivarea proiectului au fost luate în considerare recomandările Ministerului 

Justiției, după cum este expus în Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

(recomandărilor) la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare”. 

 

Secretar de stat                                                           Igor CUROV 
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