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Articolul/ versiunea actuală 

 

Recomandare 

 

Comentarii/Argumentări 

 

Articolul 2, alin. (4
1
)   

Dreptul persoanei asigurate la 

indemnizaţiile prevăzute la art. 

5 alin. (1) lit. a), b), d) şi g) şi 

art. 15 alin. (1) lit. a) se 

stabileşte dacă aceasta 

confirmă, prin declaraţie pe 

propria răspundere, pierderea, la 

toate unităţile în care desfăşoară 

activităţi, a venitului asigurat 

pentru întreaga perioadă a 

concediului medical. 

 

 

 

Propunem excluderea acestei 
prevederi. 
 

 

 
 
În cazul persoanelor care au un salariu ce depașește limita stabilită de legislație pentru care 

angajatorul este dispus să acopere diferența dintre salariul stabilit prin contractul de muncă și limita 

stabilită de legislație. Cu atît mai mult cu cît din suma data se vor achita contribuții de asigurări 

sociale care vor completa bugetul de stat. Acest argument ar putea servi ca motiv plauzibil pentru 

solicitarea de excludere a acestei prevederi. 

 

 

 

Articolul 4, alin. (1)   

Plata prestaţiilor de asigurări 
sociale prevăzute la art. 5 alin. 
(1) lit. b), c), d), e), f), g), h) se 
efectuează integral de la bugetul 
asigurărilor sociale de stat 

 

 

Art. 4 alin. (1) trebuie adus în 
concordanta cu modificarile 
art. 5. 

 
 
 
 
Art. 5 lit. e) a fost abrogată prin LP 178 din 11.07.2012, MO 190-192/14.09.2012 art. 644, in 
vigoare 01.01.13 
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Articolul 6, alin. (3)   

Asiguraţii care desfăşoară 

activitate pe bază de contract 

individual de muncă pe durată 

determinată, inclusiv cei care 

muncesc la lucrări sezoniere, 

beneficiază de dreptul la 

prestaţii de asigurări sociale 

dacă au stagiul de cotizare 

specificat la alin.(1) sau (2) ori 

de cel puţin 12 luni, realizat în 

ultimele 24 de luni anterioare 

producerii riscului asigurat. 

 

alin.8 

Persoanele care au beneficiat 

sau beneficiază de prestaţii de 

asigurări sociale pe teritoriul 

altui stat, nu pot beneficia de 

indemnizaţii pentru acelaşi risc 

asigurat în condiţiile prezentei 

legi pentru aceiaşi perioadă.” 

 

 

 
Propunem excluderea textului 
aliniatului 2 “sau (2)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem excluderea alin. 8 
 
  
 

 

 
 
 
Textul „sau (2)” în contextul alineatului (3) este fără sens, deoarece alin (3) este o prevedere cu 

caracter special care se referă la lucrătorii care desfăşoara activitate pe bază de contract individual 

de muncă pe durată determinată, inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere şi pentru care, 

inţegem că se doreşte stabilirea unui stagiu minim de 12 luni realizat în ultimele 24 luni anterioare 

producerii riscului asigurat, spre deosebire de restul asiguratilor pentru care se stabileste un stagiu 

minim de 9 luni realizat in ultimele 24 luni. 

Pe de altă parte, alin. (3) ar trebui completat la final cu textul “sau naşterii copilului în cazul 
riscului asigurat creşterea copilului” pentru ca alin. (2) şi alin. (3) sa aibă un caracter uniform, 
singura diferenta intre aceste 2 alineate fiind stabilirea unor stagii minime diferite pentru diferite 
categorii de persoane asigurate. 
 
 
 
 

Acest aliniat, presupune faptul că, odată cu prezentarea certificatului medical, fiecare angajat va 

trebui sa prezinte o declaraţie pe proprie răspundere prin care angajatul confirmă că nu beneficiază 

de indemnizatie/prestatii de asigurari sociale pe teritoriul altui stat pentru acelasi risc asigurat şi 

pentru aceeasi perioada.  

Totodata, articolul 7, alin. (4) al Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurari 
sociale prevede 2 exceptii pentru beneficierea de concomitenta de indemnizatii – prestatiile pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor şi  recuperarea capacităţii de muncă, excepţii care nu se regăsesc în 
articolul 6 alin. (8) al Legii nr. 289. Prevederile legii 289 ar trebui sa fie in concordanta cu 
prevederile  Legii nr. 489. 
 
Fără intenţia de a contesta principiul evitării supra-asigurării, considerăm ilegal a lipsi o persoană 
de indemnizaţie în cazul în care aceasta şi-a îndeplinit obligaţia de achitare a impozitelor. 
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Articolul 7  

 

 Baza de calcul a 

indemnizaţiilor de asigurări 

sociale 

 

 

 

 

Propunem Art. 7 (alin 5) . sa 

fie modificat astfel incat  “In 

cazul lipsei venitului asigurat 

din motiv de concediu medical, 

maternitate, ……….in perioada 

celor 12 luni”, baza de calcul 

pentru luna nelucrata sa fie 

salariul tarifar/ de functie al 

beneficiarului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunem  să fie listate şi acele 
„alte motive decât cele 
menţionate” despre care se 
vorbeşte atât în alin. 8 cat şi în 
alin. 11, precum şi care sunt 
cazurile în care lunile date sunt 
excluse total din calcul. 

 
 

Măsurile aprobate vor duce la înrăutăţirea situaţiei materiale a beneficiarilor indemnizaţiei de 

maternitate şi indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, implicit 

survenirea riscului asigurat, or, prestaţiile de asigurări sociale de stat reprezintă venitul ce 

înlocuieşte pierderea totală sau parţială a veniturilor ca urmare a survenirii riscului asigurat, astfel 

precum este enunţat în art. 7 alin. (3) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489 

din 08.07.1999. 

 

În opinia noastră, prevederile articolului 7, alin. (11) vin în contradicţie cu prevederile 

articolului 6. Articolul 6 prevede ca asiguratii au dreptul la prestatii de asigurari sociale daca au un 

stagiu total de cotizare de 3 ani sau, în lipsa acestuia, a unui stagiu de cel putin 9/12 luni realizat în 

ultimele 24 luni anterioare producerii riscului asigurat. Articolul 7, alin. (11) prevede însă că dacă 

asiguratul nu are venit asigurat în ultimele 12 luni premergătoare riscului asigurat, chiar dacă 

persoana are un stagiu total de cotizare ce depăşeşte 3 ani, indemnizaţia de asigurări sociale nu se 

acordă. Deci, pe de o parte articolul 6 prevede dreptul la prestatiile de asigurari sociale persoanelor 

care au un stagiu total de cotizare de peste 3 ani, iar pe de altă parte prevederile art. 7, alin. (11) 

neagă acest drept, or odata ce persoana are stagiul minim de cotizare si desfăsoara activitate de 

munca in baza unui contract individual de munca are statut de persoana asigurata si in consecinta 

are drepturi de asigurarari sociale, atat in baza prevederilor Legii 289 cat si a Legii 489. 

De asemenea menționăm că Art. 19 al Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative 

prevede expres faptul că formularea textului trebuie „să exprime corect, concis şi fără echivoc 

ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat”, evitarea tautologiilor juridice şi alte lacune de 

formulare care conferă normei juridice un  caracter ambiguu si neclar.   

 

Or, anume cea mai importanta modificare a legii – modificarea articolului 7 – este dificil de înţeles. 

Considerăm că Articolul 7 trebuie structurat şi formulat astfel încât să fie uşor de aplicat. Alin. 8 

prevede ca in lipsa totală a venitului asigurat din motivele enumerate la alin. 5 „cît şi din alte 

motive decît cele nominalizate, lunile, în care lipseşte venitul asigurat din motivele nominalizate se 

includ în calcul cu venit lunar asigurat în mărimea unui salariu minim pe ţară” iar alin. 11 prevede 

că „Lunile care se includ în baza de calcul din ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii 

riscului asigurat/naşterea copilului (în cazul riscului asigurat creşterea copilului), în care venitul 

asigurat lipseşte din alte motive decît cele menţionate la alin(5) al prezentului articol, nu se exclud 

din calcul.”  

Este important să fie listate şi acele „alte motive decât cele menţionate” despre care se vorbeşte atât 
în alin. 8 cat şi în alin. 11, precum şi care sunt cazurile în care lunile date sunt excluse total din 
calcul. 
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Articolul 8 

Confirmarea dreptului la 

indemnizaţie 

pentru  incapacitate temporară 

de muncă 

 

 

Considerăm că articolul 8 

trebuie completat cu alte 

documente care confirma 

dreptul la indemnizatie pentru 

incapacitate de muncă, în 

conformitate cu prevederile 

legii 289, de exemplu: 

declaratie pe proprie 
raspundere prin care angajatul 
confirmă pierderea, la toate 
unităţile în care desfăşoară 
activităţi, a venitului asigurat 
pentru întreaga perioadă a 
concediului medical (Articolul 
2, alin. (41)) şi prin care 
angajatul confirma ca nu 
beneficiază de 
indemnizatie/prestatii de 
asigurari sociale pe teritoriul 
atui stat pentru acelasi risc 
asigurat şi pentru aceeasi 
perioada (Articolul 6, alin. (8)). 

 

 
 
Articolul nu este complet, intrucit nu listeaza express totate actele obligatorii stabilite de legea 289 
necesare pentru confirmarea dreptului la indemnizatiile de asigurari sociale. In cazul in care se 
accepta propunerea de excludere a alin. (4

1
), art. 2 si alin (8) art. 6 nu va mai fi necesara 

completarea articolului 8. 

Articolul 12, alin. 3 

 

(3) Nu se acordă 
indemnizaţiile prevăzute la 

art.5 alin.(1) lit.a), b) şi g) şi 
art.15 alin.(1) lit.a) în 

 
 

Recomandăm să fie 
modificat cu următorul text 

final:  
“(3) Nu se acordă 

 
 

Dacă sunt excluse prevederile art.18, alin.4, atunci și prevederile art.12, alin. 3 trebuie 
modificate.  
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perioada în care asiguratul se 

află în concediul pentru 
îngrijirea copilului pînă la 

împlinirea vîrstei de 3 ani. 
Norma dată nu se aplică 
persoanelor care îşi reiau 

activitatea în condiţiile 
timpului de muncă parţial, cu 

retribuirea muncii în 
proporţie de pînă la 0,5 din 
salariul de funcţie/tarifar 

stabilit conform sistemului 
tarifar de salarizare ori în 

mărimea salariului cuvenit 
pentru timpul efectiv lucrat în 
limitele a 0,5 din durata 

programului de muncă în 
cazul salarizării conform 

sistemelor netarifare, la 
fiecare dintre unităţi. 
 

indemnizaţiile prevăzute la 

art.5 alin.(1) lit.a), b) şi g) şi 
art.15 alin.(1) lit.a) în 

perioada în care asiguratul 
se află în concediul pentru 
îngrijirea copilului pînă la 

împlinirea vîrstei de 3 ani. 
Norma dată nu se aplică 

persoanelor care îşi reiau 
activitatea în condiţiile 
timpului de muncă parţial.” 

Articolul 18 

 

De mentionat expres dreptul 

ambilor parinti de a-si lua 
concediu pentru ingrijirea 

copilului 

De completat art.18, alin. 1, 
cu urmatorul text: “In cazul 
în care ambii părinţi se află 

în concediu pentru îngrijirea 
copilului pînă la împlinirea 

vîrstei de 3 ani, pentru unul 
şi acelaşi copil, de 
indemnizaţie lunară pentru 

creşterea copilului 
beneficiază doar unul dintre 
părinţi”. 
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Articolul 19 (2
1
) 

 
“Îndemnizaţia pentru îngrijirea 
copilului bolnav nu se acorda 
pentru zilele în care asiguratul 
s-a aflat în concediu anual (de 
baza sau suplimentar)...” 

 

 

Propunem excluderea textului 

“concediu anual de bază sau 

suplimentar” 

 

 

Prevederea încalcă dreptul la odihnă al salariaților prevăzut la art. 9, alin. (1), lit. e) deoarece, in 
concediul medical de ingrijire a copilului asiguratul nu beneficiaza de odihnă ci ingrijeşte de 
copilul bolnav. Propunem aplicarea conditiilor generale prevăzute la art. 12, alin. 1). 

Articolul 20, alin. (2) 

 
“În cazul în care copilul suferă 
de boli contagioase, este 
imobilizat într-un aparat ghipsat 
ori este supus unor intervenţii 
chirurgicale, durata concediului 
medical se stabileşte de 
către consiliul medical 
consultativ, iar indemnizaţia se 
acordă pentru perioada 
integrală a concediului 
medical.” 

Consideram ca este necesar ca 

statul sa asigure protecţia 

sociala a persoanelor copiii 

cărora suferă de maladii 

oncologice (conform art.9 

perioada pentru care se acorda 

indemnizatie pentru 

incapacitate temporara de 

munca in caz de cancer este de 

cel mult un an pe parcursul 

ultimilor 2 ani). 

În repetate rânduri s-a solicitat extinderea dreptului la indemnizaţia integrală, pe toată durata 
tratamentului stabilită de către consiliul medical consultativ, pentru îngrijirea copiilor bolnavi de 
maladie oncologica. 
Din păcate, s-a ţinut cont doar parţial de sugestia noastră, fiind extinsa doar vârsta copilului bolnav 
pentru îngrijirea căruia i se acorda părintelui concediu medical de îngrijire a copilului (în cazul 
maladiilor oncologice, până la 16 ani). Realitatea, insa, este ca tratamentul maladiilor oncologice 
este un tratament dur si de durata, copiii cu astfel de maladii necesitând îngrijire pe o durata mai 
îndelungată decât cele maxim 60 de zile intr-un an calendaristic admise de legislaţie. Marea 
majoritate a părinţilor care se confrunta cu astfel de probleme, se vad nevoiţi ca, după epuizarea 
perioadei legale de acordare a concediilor medicale, sa solicite alte forme de concediu (concediu de 
odihna, concediu din cont propriu (care este maxim de 60 zile), etc.), cu riscul de a-si pierde locul 
de munca, pentru ca nu toţi angajatorii sunt înţelegători sau nu toţi angajatorii pot sa găsească 
înlocuitor temporar pentru a acoperi necesităţile funcţionale. Pe de alta parte, în cazul în care 
părintele îşi ia concediu neplătit, familia şi aşa greu încercată de soarta, trebuie sa se descurce fără 
venitul părintelui implicat în îngrijirea copilului bolnav de maladie oncologica.  
Legislaţia in vigoare prevede drepturi speciale in cazul  concediilor medicale pentru persoanele 

asigurate bolnave de maladii oncologice, dar nu si în cazul persoanelor asigurate care au în îngrijire 
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copii bolnavi de maladii oncologice.  

 

Articolul 25  
Termenele de plată a 
indemnizaţiilor de asigurări 
sociale 
 

 

 

Este necesar de inclus aliniatul 

(3) cu prevederi ce țin de 

termenul de plata în cazul 

concediilor medicale 

legalitatea cărora este 

contestata. 

 

Există situaţii in care angajatorul are informaţii ce impun investigarea modului de eliberare a 

certificatului medical si, după cum este şi firesc, plata indemnizaţiei în baza certificatului medical 

contestat ar trebui suspendată pe perioada investigării. 

 

 

Articolul 29 

 alin 1, lit h 

 

“se deplasează peste hotarele 

ţării în perioada aflării în 

concediul medical, cu excepţia 

deplasării cu scop de 

tratament.”  

 

Articolul 29, alin. 1, lit. a) si b)  
Stingerea dreptului la 

indemnizaţie pentru incapacitate 

temporară de muncă 

 

 

 

Propunem excluderea acestei 

prevederi 

 

 

 

Consideram ca ar fi bine ca 

articolul 29, alin. 1, lit. a) să fie 

completat după cum urmează: 

„îşi cauzează premeditat daune 

sănătăţii sau şi-a pierdut 

capacitatea de muncă în urma 

 

 

 

Prevederea dată limitează dreptul la libera circulaţie a persoanei şi există riscul neconstituţionalităţi 

acesteia. Or, potrivit art.27 din Constituţie:”Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat 

dreptul de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară”, indiferent de starea sănătăţii, adică dreptul la 

libera circulaţie. În practică pot exista cazuri, când starea sănătăţii nu permite persoanei să practice 

un anumit gen de muncă (de exemplu persoana e cu mâna în ghips), dar îi permite să aibă o viaţă 

firească în alte domenii. 

 
Termenul „infracţiune” are un caracter mai general pe când noţiunea de „crimă”, utilizata in textul 
actual al legii, poate fi interpretat in mod diferit si anume: 

 în sensul general de infractiune 
termenul care desemneaza infractiunile cele mai grave si care clasifica infractiunile in mai multe 

clase: crime, delicte si contraventii. 
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consumului abuziv de 

alcool/substanţe narcotice”. 

Recomandăm modificarea 

textului lit. b) al aceluiaşi 

articol în “şi-a pierdut 

capacitatea de muncă în urma 

comiterii unei infracţiuni”. 

 

 

 

 

 

 


