
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr.______ 

din _________2020 

Chişinău 

 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la 

indemnizațiile adresate familiilor cu copii 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:   

 

1. Se modifică Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 21 la Regulamentul cu 

privire la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizațiile 

adresate familiilor cu copii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 

154-157, art. 1612), cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

a) Anexa nr. 1 se completează în final după cum urmează:  

„ 2021 

 

9459 9459 ” 

 

b) Anexa nr. 2 se completează în final după cum urmează: 

 

„ 2021 

30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii 

nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru 

incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări 

sociale, dar nu mai puțin de 740 lei 

740 lei 

” 

 

c) Anexa nr. 21 se completează în final după cum urmează: 
         

 

” 

 

2021 

50% din mărimea indemnizației lunare pentru îngrijirea 

copilului pînă la vîrsta de 2 ani, prevăzută pentru 

persoanele neasigurate, la data nașterii copilului 

370 lei 

” 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01 ianuarie 2021. 

 

 

PRIM-MINISTRU                                                                      Ion CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

Ministrul sănătății, muncii  

și protecţiei sociale                                             Viorica DUMBRĂVEANU 

 

 

Ministrul finanţelor                                                        Serghei PUȘCUȚA 



Nota informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 1478/2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii 

 
1. Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

     Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

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

finalitățile urmărite  

Proiectul a fost elaborat în baza prevederilor Legii privind prestațiile sociale 

pentru copii nr. 315/2016 și reprezintă o prioritate a Guvernului Republicii în 

scopul promovării unei politici ample de susținere a familiilor cu copii, precum și 

este o măsură prevăzută în Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020, 

care prevede dezvoltarea politicilor proactive de susţinere a familiilor cu copii și 

asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea și educația copiilor în mediul 

familial. 

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

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene: 

Nu se aplică. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

     Proiectul hotărârii Guvernului prevede majorarea cuantumului: 

-  indemnizației unice la nașterea copilului cu 1160 lei (de la 8299 lei la 9459 

lei.); 

- indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, 

persoanelor neasigurate (de la 640 lei la 740 lei); 

- indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor 

gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină (de la 320 la 370 lei).  
5. Fundamentarea economico-financiară 

Mijloacele financiare necesare au fost planificate în proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2021. Astfel, vor fi necesare mijloace financiare pentru achitarea: 

- indemnizației unice la nașterea copilului pentru 36245 copii – 42443.6 mii lei; 

- indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, 

persoanelor neasigurate pentru 42558 copii – 51554.8 mii lei; 

- indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor 

gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină pentru 4014 copii – 

2431.0 mii lei.  

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

     Proiectul nu prevede introducerea modificărilor în alte acte normative. 

 7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

     Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

1478/2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii este plasat 

pentru consultare publică pe site-ul www.particip.gov.md    

 

      

    Ministru                                                          Viorica DUMBRĂVEANU 

http://www.particip.gov.md/


MINISTERUL 

SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

MINISTRY 

OF HEALTH, LABOUR AND 

SOCIAL PROTECTION OF THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

MD-2009, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2 

Tel./Fax. + 373 22268818  

e-mail: secretariat@msmps.gov.md  

www.msmps.gov.md  

 
 

2, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD-2009 

Tel./Fax. + 373 22268818  

e-mail: secretariat@msmps.gov.md  

www.msmps.gov.md  
 

                                   
03 decembrie 2020 nr. 14/6754 

 

CERERE 

 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului de act care 

urmează a fi anunțat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat 

 
N

r. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea proiectului Proiectul hotărârii Guvernului cu privire 

la modificarea Hotărârii Guvernului     

nr. 1478/2002 cu privire la 

indemnizațiile adresate familiilor cu 

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 Hotărârii Guvernului a fost 

elaborat în scopul susținerii familiilor 

cu copii prin majorarea indemnizației 

unice la nașterea copilului, a 

indemnizației lunare pentru îngrijirea 

copilului până la vârsta de 2 ani, 

persoane neasigurate și indemnizației 

lunare de suport pentru creșterea până la 

vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau 

mai mulţi copii născuţi dintr-o singură 

sarcină 

4. Lista autorităților și instituțiilor 

ale căror avizare este necesară 

Ministerul Finanțelor 

Casa Națională de Asigurări Sociale 

Ministerul Justiției 

Confederația Națională a Sindicatelor 

Confederația Națională a Patronatului 

Centrul Național Anticorupție 

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


5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

5 zile lucrătoare 

6. Numele, prenumele, funcția și 

datele de contact ale persoanei 

responsabile de promovarea 

proiectului 

Constanța Gaideu, 

consultant principal, Direcția politici de 

protecție a drepturilor copilului și 

familiilor cu copii 

tel.: 022 26 21 13 

email: 

constanta.gaideu@msmps.gov.md    

7. Anexe (proiectul actului care se 

solicită a fi înregistrat, nota 

informativă cu 

documentele de însoțire) 

Proiectul hotărârii 

Nota informativă 

 

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura 

 

 

 

 

Viorica DUMBRĂVEANU 

Ministru 
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