
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\19693\redactat_19693-ro.docx 

Pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de 

stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii,  

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002 

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

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:   

 

1. Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a 

indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului           

nr. 1478/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, 

art. 1612), cu modificările ulterioare, se completează cu următoarea poziție:  

 

„2020 8299 8299”. 

 

2. Prevederile prezentei hotărîri se aplică pentru copiii născuți începînd cu         

1 ianuarie 2020. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

 

 



Nota informativă

la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor 

adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului

nr. 1478/2002

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

proiectului______________________________________________________________

Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.

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

finalităţile urmărite_________ 3_____________________________________________________________________________________

Necesitatea promovării unei politici ample de susţinere a familiilor cu copii este 

o prioritate a Guvernului Republicii Moldova, precum si este o măsură prevăzută 

în Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, care prevede dezvoltarea 

politicilor proactive de susţinere a familiilor cu copii si asigurarea condiţiilor 

necesare pentru creşterea si educaţia copiilor în mediul familial.

Proiectul a fost elaborat în baza prevederilor Legii privind prestaţiile sociale 
pentru copii nr. 315/2016.______________________________________________

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:

Nu se aplică.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul hotărîrii Guvernului propus spre examinare şi aprobare prevede 

majorarea cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului cu 388 lei (de la 
7911 la 8299 lei)._____________ ’____________’__________________________

5. Fundamentarea economico-financiară

In anul 2020 de indemnizaţia unică la naşterea copilului vor beneficia circa 

40358 copii.

Mijloacele financiare necesare au fost planificate în proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 574/2019.___________

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

Proiectul nu prevede introducerea modificărilor în alte acte normative.________

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului__________________________

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul 

cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu 

copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478/2002, este plasat pentru 

consultare publică pe site-ul www.particip.gov.md__________________________

8. Constatările expertizei anticorupţie:

In normele proiectului supus expertizei anticorupţie n-au fost identificaţi careva 

factori sau riscuri de corupţie.___________________________________________

9. Constatările expertizei de compatibilitate:

Nu se aplică._________________________________________________________

10. Constatările expertizei juridice:

Obiecţiile si recomandările înaintate de Ministerul Justiţiei au fost reflectate în
5 5 5

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

Digitally signed by Dumbraveanu Viorica 
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MiniStrU Reason : Mold Sign Signature 
Location: Moldova

Viorica DUMBRAVEANU
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