
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂR ÂRE  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire  

la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:   

 

1. Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la stabilirea și plata indemnizației 

zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 133-141, art. 420), cu modificările 

ulterioare, se completează cu următoarea poziție: 

 

„2021 13 113 80”. 

 

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

 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

 

 

 

  



 

Notă informativă 

la proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul 

cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 378/2018   

 

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

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, 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 implementării: 

-  Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii, care stabilește că pentru copiii cu 

statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească și de copil rămas fără ocrotire 

părintească, plasați în servicii de plasament de tip familial, în serviciul social Casă comunitară 

pentru copii în situație de risc și în serviciul social Centru de plasament pentru copiii separați de 

părinți, care sunt încadrați în instituții de învățământ, se acordă indemnizație zilnică pentru copil, 

începând cu clasa a cincea și până la atingerea vârstei de 18 ani; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 636/2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2020-2023 (Capitolul VI, Protecția socială și ocrotirea sănătății, acțiunea 6.3. 

Promovarea politicilor proactive de susținere a familiilor cu copii și a copiilor rămași fără ocrotire 

părintească, subacțiunea 6.3.8 - Majorarea anuală a cuantumului indemnizaţiei zilnice pentru 

copii); 
-  Hotărârii Guvernului nr. 378/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi 

plata indemnizaţiei zilnice pentru copii. Conform pct. 8 și 9 din Regulament, cuantumul 

indemnizaţiilor zilnice prevăzute în anexa nr. 1 la Regulament se indexează anual la 1 aprilie. 

Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul 

precedent, determinate în modul stabilit de către Guvern. Dacă din calcul rezultă fracțiuni în bani, 

acestea se rotunjesc la un leu în creștere.  

      Majorările au fost calculate în raport cu indicele preţurilor de consum pentru anul precedent 

(2020) care a constituit 3,8%. 

Menționăm, că în contextul Hotărîrii Curții Constituționale nr. 7 din 4 martie 2021, în 

vederea stabilirii unui echilibru corect între principiul legitimității politice a Guvernului al 

cărui mandat a încetat și principiul necesității, considerăm necesar atribuirea proiectului 

prezentat la chestiunea nr. (3) treburile urgente, care trebuie soluționate în mod imperativ 

pentru a evita pericole foarte grave pentru stat şi cetățeni, pentru viaţa economică şi socială. 

Majorarea indemnizației zilnice care se propune prin intermediul acestui proiect se va efectua 

începînd 1 aprilie 2021 și va contribui la îmbunătățirea situației materiale a copiilor cu statut 

de copii rămași temporar fără ocrotire părintească și a copiilor rămăși fărăr ocrotire 

părintească, plasați în servicii de plasament.  

De asemenea, subliniem că art. 49 din Constituție stabilește un drept fundamental – 

protecția familiei și a copiilor orfani. Potrivit acestuia ”Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi 

tinerii, stimulînd dezvoltarea instituţiilor necesare. Toate preocupările privind întreţinerea, 

instruirea şi educaţia copiilor orfani şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi 

societăţii.”  

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

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

-  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede operarea modificărilor în Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea şi 

plata indemnizaţiei zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 378/2018, referitor la 

majorarea indemnizațiilor zilnice: - în zilele obișnuite de la 12 lei la 13 lei; - în ziua de naștere a 

copilului de la 108 lei la 113 lei; - în zilele de sărbătoare de la 77 lei la 80 lei. 

5. Fundamentarea economico-financiară 



 

Mijloacele financiare necesare au fost planificate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 și 

sunt prevăzute – 11897,0 mii, lei. 

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

Proiectul prevede operarea modificărilor în Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la stabilirea şi 

plata indemnizaţiei zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 378/2018  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale www.msmps.gov.md, la compartimentul Transparență decizională, secțiunea 

Proiecte supuse consultărilor publice. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

    Proiectul corespunde normelor de tehnică legislativă, este conform interesului public şi nu 

aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului. În normele proiectului supus expertizei 

anticorupţie nu au fost identificaţi factori sau riscuri de corupţie. 

9. Constatările expertizei juridice 

Propunerile înaintate de Ministerul Justiției au fost luate în considerare în procesul de 

definitivare a prezentului proiect. 
 

 

                    Secretar de Stat                                                             Vasile CUȘCA 

http://www.msmps.gov.md/
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