
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata 

indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare 

a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 

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

 
În temeiul Legii nr. 127/2020 privind acordarea indemnizației urmașilor 

personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu 
COVID-19 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.193, art. 380), Guvernul 
HOTĂRĂȘTE: 

 
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea și plata indemnizației urmașilor 

personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu 
COVID-19 (se anexează). 

 
2. Cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărâri vor fi acoperite din contul 

mijloacelor bugetului de stat. 
 
3. Casa Națională de Asigurări Sociale va aduce Sistemul informațional „Protecție 

socială” în concordanță cu prevederile prezentei hotărâri. 
 
4. Răspunderea pentru corectitudinea stabilirii și calculării indemnizației o poartă 

Casa Națională de Asigurări Sociale și casele teritoriale în conformitate cu legislația. 
 
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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                                                                                  Aprobat 

                                                                prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

REGULAMENT 

cu privire la stabilirea și plata indemnizației urmașilor personalului 

medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu 

COVID-19 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Personalul medical care participă nemijlocit la acțiuni medicale 

împotriva COVID-19 se consideră medici, asistenți medicali, felceri, farmaciști, 

medici laboranți și felceri laboranți, infirmieri și conducătorii auto din asistența 

medicală prespitalicească. 

 

2. Dreptul la indemnizație se acordă:  

1) soțului supraviețuitor, pentru o perioadă de 5 ani de la data decesului 

întreținătorului; 

2) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în 

instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la 

terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani; 

3) unuia dintre părinți, în cazul în care nu sunt urmași specificați la 

subpct. 1) și 2). 

 

3. Stabilirea, evidența și organizarea plății indemnizației urmașilor 

personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în 

lupta cu Covid-19 se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale. 

 

II. CONDIȚIILE DE STABILIRE A INDEMNIZAȚIEI 

 PENTRU URMAŞII PERSONALULUI MEDICAL DECEDAT  

CA URMARE A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MEDICALE 

 ÎN LUPTA CU COVID-19 

 

4. Indemnizația în cazul decesului personalului medical ca urmare a 

desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 se acordă urmașilor, dacă 

decesul întreținătorului a survenit ca urmare a infectării în cadrul desfășurării 

nemijlocite a activității medicale în lupta cu COVID-19. 

 

5. Cererea pentru stabilirea indemnizației se depune de către persoana care 

a obținut dreptul la indemnizație sau tutorele (curatorul) acesteia, cu prezentarea 

documentelor confirmative la casa teritorială de asigurări sociale, unde se 

înregistrează în mod obligatoriu. 
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Cererea se depune conform modelului stabilit de Casa Națională de 

Asigurări Sociale. 

 

6. La cererea de stabilire a indemnizației în cazul decesului personalului 

medical ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 se 

anexează următoarele documente în original și în copie: 

1) actul de identitate al solicitantului; 

2) certificatul de deces al întreținătorului;  

3) certificatul de căsătorie; 

4) certificatul ce confirmă că persoana decedată a participat nemijlocit la 

acțiuni medicale împotriva COVID-19, eliberat de instituția medicală în care a 

activat persoana, aprobat în modul stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

5) copia certificatului constatator de deces (formular 106/e), eliberat de 

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (care confirmă cauza decesului – 

COVID-19); 

6) certificatul despre studii în instituții de învățământ de zi (secundar, 

mediu de specialitate și superior) al copilului în vârstă de la 18 la 23 de ani; 

7) acte de stare civilă, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul. 

 

7. Indemnizația se stabilește de la data decesului, dacă cererea și actele 

necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată.  

În cazul în care cererea și actele necesare au fost depuse după expirarea 

acestui termen, indemnizația se acordă de la data prezentării ultimului act 

necesar. 

 

8. Acordarea dreptului la indemnizație urmașilor personalului medical 

decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 sau 

respingerea cererii se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări 

sociale și semnată de conducătorul acestuia, în termen de 30 de zile de la data 

depunerii cererii cu toate actele necesare. 

Cererea pentru stabilirea indemnizației, cu toate actele anexate, inclusiv 

decizia casei teritoriale, se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. 

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 prezentarea informației corecte/complete, dar nu 

mai mult de 30 de zile. 

 

9. În cazul în care la solicitarea indemnizației nu sunt întrunite cumulativ 

condițiile prevăzute la punctele 1, 2, 4, 5 și 6, se emite decizia cu privire la 

respingerea cererii de stabilire a indemnizației. 

Decizia cu privire la respingerea cererii și motivul respingerii se expediază 

solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii. 
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10. În cazul în care persoana care solicită indemnizație îndeplinește 

condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de urmaș sau la indemnizație în 

cazul decesului unuia dintre soți în condițiile Legii nr. 156/2019 cu privire la 

acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți, aceasta poate opta 

pentru o singură prestație.  

 

11. În cazul deceselor survenite în perioada de la data de 7 martie 2020 

până la data intrării în vigoare a Legii nr. 127/2020 privind acordarea 

indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării 

activității medicale în lupta cu COVID-19, indemnizațiile se stabilesc de la data 

decesului, cu condiția depunerii cererii pentru stabilire în termen de 90 de zile de 

la data intrării în vigoare a legii. 

 

III. MODUL DE CALCUL ȘI CUANTUMUL INDEMNIZAȚIEI 

PENTRU URMAŞII PERSONALULUI MEDICAL DECEDAT  

CA URMARE A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MEDICALE 

ÎN LUPTA CU COVID-19 

 

12. Baza de calcul a indemnizației o constituie venitul mediu lunar realizat 

și declarat al întreținătorului decedat în ultimele 12 luni calendaristice 

premergătoare lunii decesului. 

Lunile în care persoana s-a aflat în concediu (concediu neplătit, concediu 

medical, concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, 

concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani 

și concediu paternal) se substituie cu același număr de luni calendaristice imediat 

premergătoare perioadei incluse în calcul. 

 

13. Pentru stabilirea indemnizației se ia în calcul venitul lunar realizat și 

declarat la toate unitățile în care întreținătorul decedat a desfășurat activități ce se 

confirmă în baza informației din Registrul de stat al evidenței individuale în 

sistemul public de asigurări sociale. 

 

14. Venitul mediu lunar realizat și declarat se determină prin împărțirea la 

12 a venitului realizat de întreținătorul decedat la toate unitățile în ultimele 

12 luni calendaristice premergătoare lunii decesului. 

 

15. Cuantumul lunar al indemnizației se calculează diferențiat, în funcție 

de categoria beneficiarului, după cum urmează: 

1) pentru soțul supraviețuitor – în mărime de 50% din baza de calcul; 

2) în cazul copiilor – în mărime de 75% din baza de calcul pentru fiecare 

urmaș; 

3) în cazul părinților – în mărime de 50% din baza de calcul. 
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16. Cuantumul indemnizației calculate nu poate fi mai mic de 50% din 

mărimea salariului mediu lunar pe economie la data calculării indemnizației. 

 

IV. PLATA INDEMNIZAŢIEI PENTRU URMAŞII 

PERSONALULUI MEDICAL DECEDAT 

 CA URMARE A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MEDICALE 

 ÎN LUPTA CU COVID-19 

 

17. Indemnizația se plătește lunar, pentru luna în curs, personal 

beneficiarilor, tutorelui, curatorului sau mandatarului acestora, la prezentarea 

actelor ce confirmă identitatea lor. 

Indemnizația se plătește mandatarului numai la prezentarea actului ce 

confirmă identitatea sa și a procurii, autentificate conform legislației, al cărei 

termen de valabilitate nu poate fi mai mare de 12 luni consecutive. 

 

18. Plata indemnizației se efectuează lunar, pentru luna curentă, în baza 

deciziei privind stabilirea indemnizației aprobate de către casa teritorială de 

asigurări sociale. 

 

19. Indemnizația se plătește prin intermediul prestatorilor de servicii de 

plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnați prin cerere de către 

beneficiarul de indemnizație. 

 

20. Plata indemnizației prin intermediul instituțiilor financiare se 

efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar la filiala (agenția) instituției 

financiare desemnate, pe termenul de valabilitate al contului bancar.  

 În cazul în care beneficiarul a închis contul bancar la instituția financiară, 

plata indemnizației se transferă la oficiul poștal, până la desemnarea unui alt 

prestator de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

21. Plata indemnizațiilor prin intermediul oficiilor poștale se efectuează în 

baza listelor electronice, în orice oficiu poștal, indiferent de localitatea de 

domiciliu. 

Persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu pot primi indemnizațiile 

la oficiile poștali, la cerere, acestea li se distribuie la domiciliu. 

 

22. În cazul în care urmașul personalului medical decedat ca urmare a 

desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 își stabilește domiciliul în 

alt raion/municipiu, plata indemnizației se efectuează la locul nou de trai, 

începând cu luna din care a fost suspendată la locul precedent de trai. 
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V. MODUL DE PLATĂ ȘI REȚINERILE DIN INDEMNIZAȚIA 

URMAŞILOR PERSONALULUI MEDICAL DECEDAT CA URMARE  

A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MEDICALE 

ÎN LUPTA CU COVID-19 

 

23. Indemnizația stabilită și neîncasată la timp se plătește pentru perioada 

precedentă, însă cel mult pentru 3 ani premergători datei de solicitare a 

indemnizației. 

  

24. Indemnizația neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale 

responsabil de stabilirea și plata indemnizațiilor se achită retroactiv, fără nicio 

limitare în termen. 

 

25. Indemnizația neîncasată în legătură cu decesul beneficiarului nu se 

plătește altei persoane. 

 

26. Reținerile din indemnizația în cazul decesului personalului medical ca 

urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 se efectuează în 

baza: 

1) documentelor executorii, conform Codului de executare al Republicii 

Moldova nr. 443/2004; 

2) deciziilor emise de către organul de asigurări sociale în vederea 

recuperării sumelor cu titlu de indemnizație plătită necuvenit beneficiarului. 

Sumele cu titlu de indemnizație plătită necuvenit din vina beneficiarului se 

rețin lunar în mărime ce nu depășește 20% din cuantumul indemnizației.  

În cazul decesului beneficiarului, indemnizațiile plătite necuvenit nu se 

urmăresc.  
 

 

VI. MODUL DE FINANȚARE ȘI EVIDENȚĂ 

 

27. Din ultima zi lucrătoare a lunii precedente și până la data de 20 a lunii 

curente, Casa Națională de Asigurări Sociale transferă lunar de pe contul de 

decontare, conform graficului stabilit, pe contul centralizat pentru indemnizații al 

prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnați, 

mijloace bănești pentru plata indemnizațiilor, în conformitate cu actele 

normative. 
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 28. Mijloacele bănești neutilizate de către prestatorii de servicii de plată 

de pe teritoriul Republicii Moldova pentru achitarea indemnizațiilor în luna 

curentă se restituie pe contul de decontare al Casei Naționale de Asigurări 

Sociale. 

 

29. Prestatorii de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova 

desemnați efectuează plata indemnizațiilor prevăzute în prezentul Regulament în 

baza listelor electronice primite de la Casa Națională de Asigurări Sociale. 
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