
Proiect 

G U V E R N U L  R E P U B L I C I I  M O L D O VA 

H O T Ă R Â R E 

nr. _____ din ____________ 2021 

Chișinău 

privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 316/2021 cu privire la aprobarea  
unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile  

aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19 
 

În temeiul art. 781, 80 și 1901 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 
154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648), 
cu modificări ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Hotărârea de Guvern nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de 
susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție 
pe perioada pandemiei de COVID-19 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2021, nr. 273 art. 579), se modifică după cum urmează: 

În partea dispozitivă: 

1) la pct. 1. după cuvântul „angajatorii” se completează cu textul „persoane 
fizice sau juridice din sectorul public, privat sau mixt” în continuare după text; 

2) se completează cu un nou pct. 11. cu următorul cuprins: 

„11. Măsurile de susținere a angajatorilor și salariaților prevăzuți în art. 781 și 80 
din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, se aplică angajatorilor 
persoane fizice sau juridice din sectorul public, privat sau mixt.”; 

3) pct. 3. va avea următorul cuprins „Guvernul compensează costurile privind 
acordarea indemnizațiilor și compensațiilor privind măsurile prevăzute la pct. 2 
doar agenților economici din sectorul privat.”; 

4) se completează cu un nou pct. 61. cu următorul cuprins: 

„61. Indemnizațiile și compensațiile achitate și obținute de angajator în condițiile 
prezentei hotărâri, se impozitează pe principii generale conform Codului Fiscal.”. 

În textul hotărârii: 

1) la Anexa nr. 1 se vor opera următoarele modificări:  

a) la pct. 2. textul „Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 
Moldova sau ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică” se 



modifică după cum urmează: „Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 
Moldova, Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sau ale Comisiilor 
teritoriale extraordinare de sănătate publică” în continuare după text; 

b) la pct. 19. sintagma „Cuantumul salariului de bază achitat de angajator” se 
substituie cu sintagma „Cuantumul indemnizației acordate de angajator conform 
pct. 18.”; 

c) la pct. 21. după textul „conform pct. 11.” se completează cu propoziția 
„Indemnizația acordată din bugetul de stat se transferă pe contul bancar al 
salariatului.”; 

d) pct. 22. se completează la final cu următorul text: „Pentru moștenitori, 
suma indemnizației se solicită de către angajator, în termen de o lună, după 
stabilirea statutului de moștenitor în conformitate cu legislația în vigoare.”. 

2) la Anexa nr. 2 se vor opera următoarele modificări: 

a) la pct. 17. după textul „conform pct. 8.” se completează cu propoziția 
„Indemnizația pentru șomaj tehnic acordată din bugetul de stat se transferă pe 
contul bancar al salariatului.”; 

b) pct. 18. se completează la final cu următorul text: „Pentru moștenitori, 
suma indemnizației se solicită de către angajator, în termen de o lună, după 
stabilirea statutului de moștenitor în conformitate cu legislația în vigoare.”. 

3) la Anexa nr. 3 se vor opera următoarele modificări: 

a) pct. 3. se completează cu o nouă propoziție „Salariatul depune cerere de 
acordare a zilelor libere pentru vaccinare, cu cel puțin 3 zile înainte de ziua 
vaccinării.”; 

b) pct. 4. se completează la final cu următorul text: „Zilele libere se acordă 
salariaților în zilele lucrătoare ale acestora, în ziua vaccinării și ziua lucrătoare 
imediat următoare, pentru fiecare doză de vaccin efectuată. Zilele libere acordate 
cu scopul vaccinării nu pot fi alipite la concediul de odihnă anual, concediul 
neplătit, concediul medical sau altă perioade lipsă la locul de muncă.”; 

c) se completează cu un nou pct. 41. cu următorul cuprins:  

„41. Salariatul este obligat să confirme vaccinarea prin prezentarea 
certificatului de vaccinare eliberat de către autoritățile competente.”; 

d) la pct. 12. textul „Sm/zi – cuantumul salariului mediu pe zi” se substituie 
cu „Sm/zi – cuantumul salariului mediu pe o zi lucrătoare”; 

e) pct. 12. se completează la final cu textul: „1,24 – coeficientul privind 
contribuțiile de asigurări sociale, datorare de angajator.”; 



f) la pct. 13. sintagma „Cuantumul compensației se declară de către 
angajator” se substituie cu „Cuantumul salariului mediu achitat de către angajator 
se declară”, în continuare după text; 

g) pct. 14. se completează la final cu următorul text: „Pentru moștenitori, 
suma indemnizației se solicită de către angajator, în termen de o lună, după 
stabilirea statutului de moștenitor în conformitate cu legislația în vigoare.”; 

h) la pct. 19. la sfârșitul propoziției se completează cu textul: „pe contul 
bancar al angajatorului.”. 

4) Pe tot parcursul textului hotărârii cuvântul „beneficiar” la orice formă 
gramaticală se substituie cu cuvântul „salariat” la forma gramaticală 
corespunzătoare. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova. 

 
PRIM-MINISTRA Natalia GAVRILIȚA 

  
Contrasemnează: 
 

  

Ministrul muncii  
şi protecţiei sociale 
 

Marcel Spatari 

Ministrul finanţelor Dumitru Budianschi 
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Notă informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii de Guvern 

nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor 

și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada 

pandemiei de COVID – 19 

 

1. Denumirea autorului 

Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 316/2021 cu 

privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile 

aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID - 19 a fost elaborat de 

către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Urmare a aplicării recente a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 316/2021 cu privire la 

aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării 

măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID – 19, au apărut unele 

interpretări legate de aplicarea Regulamentelor privind acordarea indemnizațiilor, 

compensațiilor și garanțiilor angajatorilor și salariaților prevăzute de această Hotărâre.  

În acest context, proiectul în cauză are drept scop detalierea reglementărilor privind 

acordarea măsurilor de susținere a angajatorilor și salariaților pe perioada pandemiei de 

COVID - 19, cu scopul îmbunătățirii aplicării mecanismelor de acordare a 

indemnizațiilor și compensațiilor respective. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul nu are drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 

Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul hotărârii propune: 

- a stabili, în mod exhaustiv, subiecții cărora li se aplică măsurile prevăzute de Hotărârea 

de Guvern nr. 316/2021, precum și a celor care sunt în drept să solicite acordarea 

indemnizațiilor și compensațiilor din bugetul de stat; 

- dat fiind faptul că Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică dețin atribuții 

în luarea deciziilor în procesul de gestionare a pandemiei COVID -19, se consideră 

judicioasă includerea acestora în Anexa nr. 1 ca fiind, de asemenea, responsabile de 

deciderea privind instituirea la nivel teritorial a măsurilor privind asigurarea securității, 

protecției vieții și sănătății populației; 

- reglementări suplimentare privind modul de solicitare a indemnizație/compensației în 
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caz de deces al salariatului. Reieșind din faptul că statutul de „moștenitor” se obține într-

o perioadă de 6 luni, se propune extinderea termenului de solicitare a 

indemnizației/compensației de către angajator pentru moștenitorul, în caz de deces a 

salariatului; 

- au fost stabilite unele cerințe față de salariat, ce țin de procedura de acordare a zilelor 

libere pentru vaccinare, precum depunerea cererii și documentului confirmativ a 

vaccinării; 

- în vederea excluderii situațiilor de interpretare privind zilele libere acordate pentru 

vaccinare, proiectul propune unele concretizări în acest sens; 

- alte modificări redacționale de tehnică legislativă. 

5. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare 

din bugetul de stat. 

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

Prezentul proiect nu va determina elaborarea altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică 

În temeiul art. 20 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, a fost publicat 

anunțul privind intenția de elaborare a actului normativ, în cauză 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8752. 

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul va fi supus consultărilor publice concomitent cu inițierea 

procedurii de avizare. 

8. Consultarea expertizei anticorupție 

Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii 

Întrucât proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația 

UE, nu se va realiza expertiza de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul va fi supus expertizei juridice. 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu necesită a fi supus altor expertize, dat fiind tipul modificărilor propuse. 

 

Ministru     Marcel SPATARI 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8752


 

 
 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

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

tel. +373 22 268 883, +373 22 268 816; e-mail: office@social.gov.md, web: https://social.gov.md 

 

 

Nr. 05/73 din 11.01.2022 

 

Cancelaria de Stat 

 
 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a  

proiectului de act normativ care urmează a fi anunțat  

în cadrul ședinței secretarilor generali de stat 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea 

proiectului 

 

Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea 

Hotărârii de Guvern nr. 316/2021 cu privire la 

aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și 

salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție 

pe perioada pandemiei de COVID - 19. 

2. Autoritatea care a 

elaborat proiectul 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

3. Justificarea depunerii 

cererii (indicația 

corespunzătoare sau 

remarca precum că 

proiectul este elaborat 

din inițiativa autorului) 

Proiectul prenotat are drept scop detalierea 

reglementărilor privind măsurile de susținere a 

angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării 

măsurilor de restricție pe perioada pandemiei COVID 

- 19. 

 

 

4. Lista autorităților și 

instituțiilor a căror 

avizare/expertizare este 

necesară 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Justiției 

Ministerul Economiei  

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

Ministerul Sănătății 

Ministerul Educației și Cercetării 

Ministerul Culturii 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

Ministerul Mediului 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării 

Confederația Națională a Sindicatelor 

A 

mailto:office@social.gov.md
https://social.gov.md/


 

Confederația Națională a Patronatului 

Casa Națională de Asigurări Sociale 

Centrul Național Anticorupție 

5. Termenul-limită pentru 

depunerea 

avizelor/expertizelor 

10 zile 

6. Numele, prenumele, 

funcția și datele de 

contact ale persoanei 

responsabile de 

promovarea proiectului 

Mariana Stîrcul, consultantă principală, Direcția 

politici ocupaționale și de reglementare a migrației 

forței de muncă, tel. (022) 262 134, 

mariana.stircul@social.gov.md 

7. Anexe (proiectul actului 

care se solicită a fi 

înregistrat, nota 

informativă cu 

documentele de însoțire) 

- Proiectul Hotărârii de Guvern 

- Nota informativă 

8. Data și ora depunerii 

cererii 
 

9. Semnătura  
 

 

 

 

 

Ministru     Marcel SPATARI 
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