
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂR ÂRE  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
 

 

C:\Users\ПК\Downloads\12757 - redactat (ro).docx 

Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea art. 18 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru 

incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru 

incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.   

 

 

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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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.      /2020 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 289/2004 

privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte 

prestaţii de asigurări sociale 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea art. 18 din Legea 

nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte 

prestaţii de asigurări sociale, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă nr. 212 din 1 

iunie 2020, şi comunică următoarele.  

Potrivit notei informative, scopul de bază al proiectului este perfecţionarea 

prevederilor legale privind prestaţiile sociale de care beneficiază persoanele 

asigurate, prin indexarea anuală la 1 aprilie a indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea 

copilului raportată la rata anuală a inflaţiei. 

 Menţionăm că, în vederea dezvoltării unor scheme motivaţionale şi de 

suport pentru părinţi, au fost operate modificări la Legea nr. 289/2004 privind 

indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări 

sociale, potrivit cărora începând cu data de 1 ianuarie 2020 se oferă posibilitatea 

ca dreptul la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului să fie realizat/solicitat 

opţional, şi anume:  

- de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi până la data 

împlinirii vîrstei de 3 ani a acestuia, în cuantum de 30 % din baza de calcul stabilită 

pentru fiecare an; 

- de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi până la data 

împlinirii vîrstei de 2 ani şi 2 luni a acestuia, în cuantum de 60% - pentru primul 

an şi în cuantum de 30 % - pentru anul al doilea, din baza de calcul stabilită pentru 

fiecare an.  

Mai mult ca atât, începând cu 1 iulie 2019, mama sau tata care, după 

acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, îşi reia activitatea, se angajează, 

desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează înainte de 

expirarea concediului pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizaţie lunară.  

Respectiv, mama sau tata are dreptul concomitent să beneficieze de 

indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului şi să desfăşoare activităţi în scopul 

obţinerii de venit.  

De asemenea, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, baza de calcul a 

indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului o constituie venitul asigurat realizat 

într-o perioadă scurtă de timp şi anume 12 luni calendaristice premergătoare 

producerii riscului asigurat iar stabilirea acestei prestaţii sociale poartă un caracter 

de scurtă durată.  

Complementar, menţionăm că întrucât intervenţia propusă are impact 

asupra bugetului asigurărilor sociale de stat şi necesită identificarea mijloacelor 
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financiare suplimentare din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului 

asigurărilor sociale de stat, al căror cost pe termen mediu şi lung nu este estimat, 

proiectul de lege înaintat nu poate fi susţinut.  

Or, potrivit prevederilor articolului 131 alineatul (6) din Constituţia 

Republicii Moldova, nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 

sursei de finanţare. 
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