
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr.______ 

din ______________2021 

Chişinău 
 

cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 378/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:    
  

1. Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice 

pentru copii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 378/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 133-141, art. 420), se completează cu 

următoarea poziţie:  

 

„ 2021 13 112 80 ” 

 

 

2. Prevederile punctului 1 se aplică începând cu data de 1 aprilie 2021. 

 

 

  

             Prim-ministru                                           
 

 

 

   Contrasemnează: 

  

   Mnistrul Sănătății, Muncii  

   și Protecției Sociale 

 

   Ministrul Finanțelor 



NotI informativi
la proiectului hotlririi Guvernului cu privire Ia modificarea Hotiririi Guvernului

nr,37812018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea qi plata indemnizafiei
zilnice pentru copii

1. Denumirea autorului si duni caz,a narticinantilor la elaborarea proiectului
Proiectul a fost elaborat de cdtre Ministerul S[n[t6{ii, Muncii qi Protec{iei Sociale.

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ Si finalitltile urmlrite
Proiectul hotlrdrii Guvernului a fost elaborat in scopul implementdrii:
- Legii nr. 31512016 privind prestafiile sociale pentru copii, care stabile;te cd pentru copiii cu

statut de copil rdmas temporar fird ocrotire pdrinteascd ;i de copil rdmas fird ocrotire
pdrinteascd, plasali tn servicii de plasament de tip familial, in serviciul social Casd comunitard
pentru copii in situalie de risc Si tn serviciul social Centru de plasament pentru copiii separali de
pdrinli, care sunt tncadrali in institulii de tnvdldmdnt, se ocordd indemnizalie zilnicd pentru copil,
tncepdnd cu clasa a cincea Si pdnd la atingerea vdrstei de lB ani;

- Hotdr6rii Guvernului nr. 63612019 cu privire la aprobarea Planului de acfiuni al Guvernului
pentru anii 2020-2023 (Capitolul VI, Proteclia socialS qi ocrotirea sdndt6{ii, acfiunea 6.3.
Promovarea politicilor proactive de sus{inere a familiilor cu copii qi a copiilor rdmaqi fbrd ocrotire
pdrinteascd, subacfiunea 6.3.8 - Majorarea arruald, a cuantumului indemnizaliei zilnice pentru
copii);

- Hotdrdrii Guvernului nr. 37812018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea gi

plata indemnizaliei zilnice pentru copii. Conform pct. 8 Ei 9 din Regulament, cuantumul
indemnizaliilor zilnice prevdzute in anexa nr. I la Regulament se indexeazd anual la 1 aprilie.
Coeficientul de indexare constituie creqterea anuald a indicelui prelurilor de consum pentru anul
precedent, determinate in modul stabilit de c[tre Guvern. Dacd, din calcul rezvltd frac]iuni in bani,
acestea se rotunjesc la un leu in cre;tere.

Major[rile au fost calculate in raport cu indicele prefurilor de consum pentru anul precedent
(2020) care a constituit 3,7Yo.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
leeislatiei nationale cu lesislatia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi
Proiectul prevede operarea modificdrilor in Hot6rirea Guvernului nr. 37812018 pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la stabilirea qi plata indemnizaliei zilnice pentru copii, referitor la
majorarea indemnizafiilor zilnice: - in zilele obiqnuite de la 12 lei la 13 lei; - in ziua de naqtere a
copilului de la 108 lei la ll2lei; - in zilele de sdrbdtoare de la77 lei la 80 lei.
5. Fundamentarea economico-financiari

Mijloacele financiare necesare au fost planificate in Legea bugetului de stat pentru anul2021 Ei
sunt prevdzrfie - 11 mln 897 mii, lei.
6. Modul de incorporare a aclqlf! in cadrul normativ in vigoare

Proiectul prevede operarea rnodificdrilor in Hotdrdrea Guvernului w. 37812018 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la stabilirea qi plata indemniza{iei zilnice pentru copii.
7, Avizarea gi consultarea publicl a proiectului

Proiectul hotdr6rii Guvernului este plasat pe pagina web oficiald a Ministerului SdnSt[fii, Muncii

Pro iecte supus e consultdrilor pub lice.

secretar de Stat d HCrr-f,ry- Tatiana zATiC
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10 martie 2021 nr. 14/1262 

 

CERERE 

 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte care 

urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat 

 

N

r. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea proiectului Proiectul hotărîrii Guvernului cu 

privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 378/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire 

la stabilirea şi plata indemnizaţiei 

zilnice pentru copii 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

3. Justificarea depunerii cererii 

(indicația corespunzătoare sau 

remarca precum că proiectul este 

elaborat din inițiativa autorului) 

Proiectul a fost elaborat în scopul 

implementării pct. 8 și 9 din 

Hotărîrea Guvernului nr. 378/2018 

pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la stabilirea şi plata 

indemnizaţiei zilnice pentru copii 

4. Lista autorităților și instituțiilor ale 

căror avizare este necesară 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Justiției 

Centrul Național Anticorupție 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

3 zile lucrătoare 

6. Numele, prenumele, funcția și datele 

de contact ale persoanei responsabile 

de promovarea proiectului 

Diana Teacă, 

consultant principal, Direcția politici 

de protecție a drepturilor copilului și 

familiilor cu copii 

tel.: 022 26 21 14 

mailto:secretariat@msmps.gov.md
http://www.msmps.gov.md/
mailto:secretariat@msmps.gov.md
http://www.msmps.gov.md/


email: diana.teaca@msmps.gov.md    

7. Anexe (proiectul actului care se 

solicită a fi înregistrat, nota 

informativă cu 

documentele de însoțire) 

Proiectul hotărârii Guvernului 

Nota informativă 

 

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura 

 

 

 

 

Tatiana Zatic 

Secretar de Stat 
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