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Pentru aprobarea proiectului de lege privind acordarea 

indemnizației urmașilor personalului medical decedat, ca urmare 

a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat, ca 

urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat, ca 

urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul 1. În sensul prezentei legi, personalul medical care participă 

nemijlocit la acțiuni medicale împotriva COVID-19 se consideră medici, asistente 

medicale, farmaciști, felceri, infirmiere și conducătorii auto din asistența medicală 

prespitalicească.  

 

Articolul 2. Acordarea dreptului la indemnizație  

(1) Indemnizația se acordă dacă decesul întreținătorului a survenit ca urmare 

a infectării în cadrul desfășurării nemijlocite a activității medicale în lupta cu          

COVID-19.  

(2) Dreptul la indemnizație se acordă: 

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

întreținătorului;  

b) 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; 

c) unuia dintre părinți în cazul în care nu sunt urmași specificați la lit. a) și 

b).  

 

Articolul 3. Calcularea indemnizației  

(1) Baza de calcul a indemnizației o constituie venitul mediu lunar realizat 

și declarat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii decesului. Lunile 

în care persoana s-a aflat în concediu se substituie cu același număr de luni 

calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.  

(2) Cuantumul indemnizației pentru soțul supraviețuitor se calculează în 

mărime de 50% din baza de calcul. 

(3) Cuantumul indemnizației în cazul copiilor se calculează în mărime de 

75% pentru fiecare urmaș.  

(4) Cuantumul indemnizației în cazul părinților se calculează în mărime de 

50% din baza de calcul.  

(5) Cuantumul indemnizației calculate nu poate fi mai mic de 50% din 

mărimea salariului mediu lunar din economia națională la data calculării 

indemnizației.  
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Articolul 4. Solicitarea indemnizației 

(1) Indemnizația se acordă la cererea persoanei care a obținut dreptul la 

indemnizație, a tutorelui (curatorului) acesteia.  

(2) Cererea și actele necesare ce confirmă dreptul la indemnizație se depun 

la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul solicitantului.  

(3) Modul de solicitare a indemnizației se stabilește de către Guvern.  

 

Articolul 5. Stabilirea și plata indemnizației  

(1) Indemnizația se stabilește din 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.  

(2) În cazul în care persoana care solicită indemnizație îndeplinește 

condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de urmaș sau 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.  

(3) Cuantumul indemnizației se indexează conform prevederilor art. 13 din 

Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.  

(4) Plata indemnizației se efectuează lunar, pentru luna în curs, de către 

prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova, desemnat de 

beneficiarul de indemnizație, în modul stabilit de către Guvern. 

(5) Indemnizația se plătește personal titularului, tutorelui, curatorului, 

mandatarului acestuia.  

(6) Indemnizația se plătește mandatarului numai la prezentarea procurii, a 

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

(7) Indemnizația stabilită și neîncasată la timp se plătește pentru perioada 

precedentă, însă cel mult pentru 3 ani premergători datei solicitării indemnizației.  

(8) Indemnizația stabilită și neplătită din vina organului de asigurări sociale 

care stabilește și plătește indemnizația se achită fără limită în termen.  

(9) În cazul decesului beneficiarului de indemnizație, suma neîncasată nu 

poate fi achitată altei persoane.  

 

Articolul 6. Sursa de plată a indemnizațiilor  

Indemnizațiile stabilite în conformitate cu prezenta lege se plătesc din 

bugetul de stat.  

 

Articolul 7. Dispoziții finale și tranzitorii  

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.  

(2) În cazul deceselor survenite după data de 7 martie 2020 până la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, indemnizațiile se stabilesc din data decesului, 

cu condiția depunerii cererii pentru stabilire în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi.  
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(3) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va adopta actele normative necesare 

implementării prezentei legi. 

 

 

Președintele Parlamentului 
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