
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

În temeiul Legii nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au 

avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 80-82, art. 413), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:  

 

1. La punctul 2 subpunctul 4) din Hotărârea Guvernului nr. 575/1992 cu 

privire la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, 

care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilități 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr. 9, art. 270), cu modificările 

ulterioare, după cuvintele „asemenea posibilitate” se introduce  textul „sau există 

contraindicații medicale privind tratamentul balneosanatorial, conform 

Concluziei medicale (model aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale), eliberate în baza înscrierilor din Fișa medicală a bolnavului de 

ambulatoriu (Formular nr. 025/e),”; 
 

2. Hotărârea Guvernului nr. 1152/2008 pentru aprobarea Regulamentului 

privind modul de asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituțiile balneo-

sanatoriale și de plată a compensației bănești, în schimbul biletelor, persoanelor 

care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl și colaboratorilor 

subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au 

devenit persoane cu dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr. 187-188, art. 1156), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 
 

1) la punctul 2 din hotărâre, textul „Ministerului Muncii, Protecției Sociale 

și Familiei” se substituie cu textul „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale”;  
 

2) în Regulament: 
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a) pe tot parcursul textului, textul „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei” și cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie 

cu textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical 

corespunzător; 
 

b) la punctul 1, după cuvintele „acordării biletelor” se introduce textul 

„sau există contraindicații medicale privind tratamentul balneosanatorial, 

conform Concluziei medicale (model aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale), eliberate în baza înscrierilor din Fișa medicală a bolnavului 

de ambulatoriu (Formular nr.025/e)”; 
 

c) la punctul 9 litera a), după textul „Ucraina,” se introduce textul „precum 

și în Centrul republican de reabilitare pentru copii,”;  
 

d) punctul 10: 

la alineatul unu: 

subalineatul unu, textul „conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament” se 

substituie cu textul „conform modelului aprobat de Casa Națională de Asigurări 

Sociale”; 

subalineatul trei, textul „(sau pașaportului de tip vechi),” se exclude; 

subalineatul opt, cuvintele ,,Serviciului Grăniceri” și „Departamentului 

Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu cuvintele 

,,Poliției de Frontieră” și, respectiv, „Administrației Naționale a Penitenciarelor”; 

alineatul doi va avea următorul cuprins: 

„Pentru a beneficia de bilete, persoanele menționate în punctul 5, anual, 

până la data de 25 ianuarie a anului în curs, vor depune, după caz, la instituția 

medico-sanitară de asistență medicală primară în a cărei evidență se află sau la 

Casa Teritorială de Asigurări Sociale: 

1) cererea, conform modelului aprobat de către Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale sau, după caz, conform modelului aprobat de Casa 

Națională de Asigurări Sociale; 

2) originalul și copia certificatului de naștere al copilului; 

3) originalul și copia legitimației de participant la lichidarea consecințelor 

avariei de la Cernobîl a părintelui; 

4) certificatul medical  (Formularul-070/e), eliberat de medicul de familie, 

cu recomandări privind profilul instituției de recuperare. 

Originalele documentelor specificate la subpunctele 2) și 3) se restituie 

solicitantului după confruntarea acestora cu copiile.”; 
  
e) punctul 11 va avea următorul cuprins: 

„11. În cazul în care, în decursul anului calendaristic, nu este posibilă 

asigurarea cu bilete de tratament a persoanelor specificate la punctul 5 în 

Centrele de reabilitare/recuperare subordonate Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, conform profilului instituției, sau există contraindicații 
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medicale privind tratamentul de reabilitare/recuperare pentru aceste persoane, 

conform Concluziei medicale (model aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale), eliberate în baza înscrierilor din Carnetul de dezvoltare a 

copilului (Formular nr. 112/e), aceste persoane au dreptul să beneficieze de 

compensație bănească în schimbul biletului de tratament de reabilitare pentru 

anul respectiv, în baza cererii, conform modelului aprobat de Casa Națională de 

Asigurări Sociale, și a documentelor confirmative specificate la punctul 26, 

depuse până la finele anului calendaristic.”; 
 

f) la punctul 23, textul „conform profilului instituţiei balneosanatoriale 

recomandate,” se substituie cu textul „conform profilului instituţiei 

balneosanatoriale recomandate sau există contraindicații medicale privind 

tratamentul balneosanatorial, conform Concluziei medicale (model aprobat de 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale), eliberate în baza înscrierilor 

din Fișa medicală a bolnavului de ambulatoriu (Formular nr. 025/e),”; 
 

g) punctul 26 va avea următorul cuprins: 

„26. Pentru a beneficia de compensație, persoanele specificate la punctele 

2-6, în cazul în care nu a fost posibilă procurarea și/sau acordarea biletului 

conform profilului instituției balneosanatoriale recomandate sau există 

contraindicații medicale privind tratamentul balneosanatorial, conform 

Concluziei medicale (model aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale), eliberate în baza înscrierilor din Fișa medicală a bolnavului de 

ambulatoriu (Formular nr. 025/e) sau din Carnetul de dezvoltare a copilului 

(Formular nr. 112/e), după caz, trebuie să depună, până la 31 decembrie a anului 

corespunzător, la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai, cererea 

de acordare a compensației, conform modelului aprobat de Casa Națională de 

Asigurări Sociale, cu anexarea următoarelor documente: 

1) buletinul de identitate al solicitantului; 

2) certificatul de naștere, în cazul copiilor; 

3) confirmarea privind imposibilitatea acordării biletului pentru anul 

respectiv, eliberată de instituțiile medico-sanitare în a căror evidență se află 

persoana, sau Concluzia medicală (model aprobat de Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale), eliberată în baza înscrierilor din Carnetul de 

dezvoltare al copilului (Formular nr. 112/e), referitor la starea sănătății copilului, 

inclusiv cu indicarea contraindicațiilor la tratament de reabilitare/recuperare – în 

cazul copiilor;  

4) Concluzia medicală, conform modelului aprobat de Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, eliberată în baza înscrierilor din Fișa 

medicală a bolnavului de ambulatoriu (Formular nr. 025/e), în cazul în care 

solicitantul are contraindicații medicale la tratamentul balneosanatorial – în cazul 

adulților; 

5) legitimația de participant la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. 

Cernobîl sau experiențelor nucleare, avariilor cu radiație ionizantă și a 
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consecințelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare ale solicitantului 

sau, în cazul copiilor, ale părintelui. 

Documentele specificate în subpunctele 1), 2) și 5) se prezintă în original 

și în copie. Originalele documentelor se restituie solicitantului după confruntarea 

acestora cu copiile. Documentele specificate în subpunctele 3) și 4) se prezintă în 

original.”; 
 

h) punctul 30 se completează cu textul „ , cu excepția cazurilor în care 

există contraindicații medicale privind tratamentul balneosanatorial, confirmate 

prin Concluzia medicală (model aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale), eliberată în baza înscrierilor din Fișa medicală a bolnavului 

de ambulatoriu (Formular nr. 025/e)”; 
 

i) la punctul 31
1
 alineatul doi, după cuvintele „Plata compensațiilor” se 

introduce cuvântul „suspendate”; 
 

j) se completează cu punctul 33
1
 cu următorul cuprins: 

„33
1
. Compensația bănească stabilită, dar neachitată din cauza decesului 

beneficiarului se restituie pe contul Casei Naționale de Asigurări Sociale.”; 
 

k) se completează cu punctul 43
1
 cu următorul cuprins: 

„43
1
. Responsabilitatea pentru eliberarea corectă și în termenul stabilit a 

Concluziei medicale (model aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale), eliberate în baza înscrierilor din Fișa medicală a bolnavului de 

ambulatoriu (Formular nr. 025/e), pentru anul respectiv, se atribuie 

conducătorilor instituțiilor medico-sanitare în a căror evidență se află persoana.”; 
 

l) punctul 44 va avea următorul cuprins: 

„44. Responsabilitatea pentru asigurarea corectă și la timp a persoanelor 

specificate la punctul 5 cu bilete de tratament în instituțiile de 

reabilitare/recuperare pentru copii din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale (Centrul de recuperare pentru copii „Ceadîr-Lunga”, Centrul 

de reabilitare pentru copii „Sergheevca”, Centrul republican de reabilitare pentru 

copii), precum și pentru eliberarea corectă și în termenul stabilit a confirmării 

privind imposibilitatea asigurării biletelor sau pentru înregistrarea refuzului de a 

primi biletul propus pentru anul respectiv se atribuie conducătorilor instituțiilor 

medico-sanitare în a căror evidență se află persoana. 

Responsabilitatea pentru distribuirea corectă și la timp a biletelor de 

tratament în instituțiile de reabilitare/recuperare pentru copii din subordinea 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale specificate în prezentul punct 

către instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară se atribuie 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.”; 
 

m) anexa nr. 1 se abrogă.  
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3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului 

 cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

  

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

  Proiectul de act normativ 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 a fost elaborat în scopul sporirii protecției sociale a persoanelor care au 

avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, copiilor acestora, precum şi 

colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică 

sau au devenit persoane cu dizabilităţi, urmare modificărilor operate prin Legea nr. 

7/2021 pentru modificarea Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor 

care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl.  
   Menționăm că, din anul 1986 pînă în prezent starea sănătății acestei categorii de 

persoane s-a înrăutățit, au evoluat maladiile contractate, urmare a participării la 

lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl, majoritatea au repercusiuni grave 

asupra sănătății (imobilizați, necesită suport în deplasare, îngrijire din partea terței 

persoane) și din aceste motive nu-și pot realiza dreptul la tratamentul balneosanatorial. 

   În anul 2020 au fost înregistrate mai multe cazuri în care persoanele din categoriile 

vizate au dreptul la bilete în instituțiile balneosanatoriale conform legislației, dar 

prezintă certificate medicale în care sînt contraindicații pentru tratament 

balneosanatorial. Concomitent, menționăm că tratamentul balneosanatorial este 

indicat în fază de remisie a maladiilor, iar certificatele medicale prezentate constată 

faptul că  maladiile acestui grup de persoane nu mai sunt în fază de remisie, dar au 

evoluat și necesită un alt tip de tratament.  

   Respectiv, persoanele din categoriile specificate mai sus, care au contraindicații 

medicale pentru tratament balneosanatorial, vor putea beneficia de compensaţie 

bănească în schimbul biletelor, în condițiile prevăzute în Regulamentul privind modul 

de asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituţiile balneo-sanatoriale şi de plată 

a compensaţiei băneşti, în schimbul biletelor, persoanelor care au avut de suferit de pe 

urma catastrofei de la Cernobîl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care 

s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1152/2008. 

Menționăm că, în contextul Hotărîrii Curții Constituționale nr. 7 din 18.05.2013, 

Guvernul în demisie poate promova hotărîri de Guvern care urmăresc executarea 

legilor (art. 138). 
  3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

  Nu se aplică. 

 



 

  4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

  Proiectul dat prevede: 

  1) armonizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 575/1992 cu privire la 

acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au 

îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilități și Hotărîrii 

Guvernului nr. 1152/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 

asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituţiile balneo-sanatoriale şi de plată a 

compensaţiei băneşti, în schimbul biletelor, persoanelor care au avut de suferit de pe 

urma catastrofei de la Cernobîl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care 

s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi cu prevederile 

Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe 

urma catastrofei de la Cernobîl, ca urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 

7/2021 pentru modificarea Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor 

care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl; 

  2) acordarea dreptului la compensaţie bănească, în schimbul biletelor de tratament 

balneosanatorial, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la 

Cernobîl, copiilor acestora, precum şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, 

care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi, care nu-

și pot realiza dreptul la tratament balneosanatorial gratuit din cauza contraindicațiilor 

medicale; 

  3) se propune intrarea în vigoare a prezentului proiect din data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, reieșind din faptul că prevederile Legii 

nr.7/2021, prin care s-au adoptat modificările respective, au intrat în vigoare din 

05.03.2021.   

  5. Fundamentarea economico-financiară: 

  Potrivit informațiilor parvenite de la CNAS, la situația din 01.11.2020, numărul 

potențialelor beneficiari de compensație bănească, urmare a modificărilor propuse în 

prezentul proiect, a constituit cca 24 de persoane. Cheltuielile pentru achitarea 

compensațiilor bănești în locul biletelor de tratament neutilizate vor fi efectuate din 

mijloacele financiare preconizate pentru achiziționarea de bilete. 

  Astfel, implementarea prezentului proiect nu necesită alocarea mijloacelor financiare 

suplimentare. Acesta se va realiza în limita mijloacelor financiare prevăzute în Legea 

bugetului de stat pentru anul 2021. 

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

   Proiectul dat nu va necesita operarea modificărilor în alte acte normative. 

   7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe 

saitul particip.gov.md și poate fi accesat la următorul link: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-

elaborare-a-proiectului-de-hotarire-de-guvern-cu-privire-la-modificarea-

regulamentului-privind-modul-de-asigurare-cu-bilete-gratuite-de-tratament-in-

institutiile-balneosanatoriale-si-de-plata-a-compensatiei-banesti-in-schimbul-biletelor-

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-de-hotarire-de-guvern-cu-privire-la-modificarea-regulamentului-privind-modul-de-asigurare-cu-bilete-gratuite-de-tratament-in-institutiile-balneosanatoriale-si-de-plata-a-compensatiei-banesti-in-schimbul-biletelor-persoanelor-care-au-avut-de-suferit-de-pe-urma-catastrofei-de-la-cernobil-si-colaboratorilor-subdiviziunilor-de-risc-deosebit-care-s-au-imbolnavit-de-boala-actinica-sau-au-devenit-persoane-cu-dizabilitati-aprobat-prin-hotarirea-guvernului-nr-11522008/8077
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-de-hotarire-de-guvern-cu-privire-la-modificarea-regulamentului-privind-modul-de-asigurare-cu-bilete-gratuite-de-tratament-in-institutiile-balneosanatoriale-si-de-plata-a-compensatiei-banesti-in-schimbul-biletelor-persoanelor-care-au-avut-de-suferit-de-pe-urma-catastrofei-de-la-cernobil-si-colaboratorilor-subdiviziunilor-de-risc-deosebit-care-s-au-imbolnavit-de-boala-actinica-sau-au-devenit-persoane-cu-dizabilitati-aprobat-prin-hotarirea-guvernului-nr-11522008/8077
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-de-hotarire-de-guvern-cu-privire-la-modificarea-regulamentului-privind-modul-de-asigurare-cu-bilete-gratuite-de-tratament-in-institutiile-balneosanatoriale-si-de-plata-a-compensatiei-banesti-in-schimbul-biletelor-persoanelor-care-au-avut-de-suferit-de-pe-urma-catastrofei-de-la-cernobil-si-colaboratorilor-subdiviziunilor-de-risc-deosebit-care-s-au-imbolnavit-de-boala-actinica-sau-au-devenit-persoane-cu-dizabilitati-aprobat-prin-hotarirea-guvernului-nr-11522008/8077
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-de-hotarire-de-guvern-cu-privire-la-modificarea-regulamentului-privind-modul-de-asigurare-cu-bilete-gratuite-de-tratament-in-institutiile-balneosanatoriale-si-de-plata-a-compensatiei-banesti-in-schimbul-biletelor-persoanelor-care-au-avut-de-suferit-de-pe-urma-catastrofei-de-la-cernobil-si-colaboratorilor-subdiviziunilor-de-risc-deosebit-care-s-au-imbolnavit-de-boala-actinica-sau-au-devenit-persoane-cu-dizabilitati-aprobat-prin-hotarirea-guvernului-nr-11522008/8077


 

persoanelor-care-au-avut-de-suferit-de-pe-urma-catastrofei-de-la-cernobil-si-

colaboratorilor-subdiviziunilor-de-risc-deosebit-care-s-au-imbolnavit-de-boala-

actinica-sau-au-devenit-persoane-cu-dizabilitati-aprobat-prin-hotarirea-guvernului-nr-

11522008/8077. 

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

decizional, proiectul și nota informativă au fost plasate pe platforma guvernamentală 

www.particip.gov.md și pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, la compartimentul Transparența, secțiunea Proiecte supuse 

consultărilor publice și poate fi accesat la următorul link: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8132.  

Totodată proiectul și nota au fost expediate spre examinare/expertizare ministerelor 

și instituțiilor interesate. 

De menționat, că obiecțiile și propunerile (recomandările) parvenite au fost 

reflectate în Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect. 

   8. Constatările expertizei anticorupție 

   Obiecțiile și recomandările parvenite din partea Centrului Național Anticorupție au 

fost reflectate în sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la prezentul 

proiect.  

   9. Constatările expertizei de compatibilitate. 

   Nu se aplică.  

   10. Constatările expertizei juridice    
   Propunerile și obiecțiile parvenite din partea Ministerului Justiției au fost reflectate 

în sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la prezentul proiect. 

   11. Constatările altor expertize 

   Nu se aplică. 

                 

 

SECRETAR DE STAT                                                  Igor CUROV 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-de-hotarire-de-guvern-cu-privire-la-modificarea-regulamentului-privind-modul-de-asigurare-cu-bilete-gratuite-de-tratament-in-institutiile-balneosanatoriale-si-de-plata-a-compensatiei-banesti-in-schimbul-biletelor-persoanelor-care-au-avut-de-suferit-de-pe-urma-catastrofei-de-la-cernobil-si-colaboratorilor-subdiviziunilor-de-risc-deosebit-care-s-au-imbolnavit-de-boala-actinica-sau-au-devenit-persoane-cu-dizabilitati-aprobat-prin-hotarirea-guvernului-nr-11522008/8077
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