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Articolul/ versiunea actuală 

 
Recomandare 

 
Comentarii/Argumentări 

Art. 4 
alin.(21) literele a)  
a) primele cinci zile 
calendaristice de incapacitate 
temporară de muncă se plătesc 
din mijloacele financiare ale 
angajatorului, însă nu mai mult 
de 20 de zile cumulativ pe 
parcursul unui an calendaristic 
în cazul multiplelor perioade de 
incapacitate temporară de 
muncă. 
 

 
Propunem ca doar primele 10 zile sa fie 
plătite din mijloacele banești ale 
angajatorului 

Achitarea din mijloacele bănești ale angajatorului a 20 de zile de incapacitate 
temporară ar însemna că salariatul va avea cel puţin 4 “perioade” de concediu medical 
achitate de patron. Procentul de salariaţi care au mai mult de patru perioade de 
concediu pentru incapacitate de muncă pe an este foarte redus. Prin urmare, 
majoratitatea cazurilor de incapacitate temporara de munca a salariatilor va contribui 
angajatorul. Prin urmare, argumentul din nota informativă “de a susţine angajatorii 
prin reducerea cheltuielilor de achitarea a indemnizaţiei” işi pierde valoarea în practica 
curentă. 
Mai mult, considerăm că angajatorul nu trebuie sa achite concediul medical pentru alte 
cazuri decat cele de “boli profesionale si traume la serviciu”. Legea prevede notiunea 
de “boli profesionale” pentru cazurile in care angajatorul se face vinovat de 
imbolnavirea angajatilor sai si pentru care este obligat sa achite indemnizatie de 
concediu medical conform legislatiei. Conform statisticii, companiile membre, in 
calitate de angajator, achită in mediu 1/3 din suma indemnizatiilor pe motiv de boli 
obisnuite stabilite. 
 Considerăm  că pentru cazurile de traumă în condiţii de trai sau pentru cazuri de 
imbolnăviri ce nu au legătură cu activitatea laborală să se facă menţiunea “din prima zi” 
in colţul drept al certificatului medical ceea ce presupune faptul că indemnizaţia se 
achită din contul BASS din prima zi de concediu medical (exact asa cum se face în cazul 
femeilor gravide  şi a cazurilor de SIDA, Tuberculoza şi cáncer de orice tip). 
 
De asemenea, atragem atenţia despre completarea incorectă a certificatelor de 
concedii medicale, şi anume „în cazurile în care bolnavul tratat ambulator este trimis pt 
prelungirea tratamentului în spital” pe certificat ar trebui să fie indicat „prelungeşte 
tratamentul” şi nu „certificat primar”. Aceste cazuri sunt destul de frecvente. 

Art.6 
 
alin. (2) 
Asiguraţii, care au un stagiu 
total de cotizare de pînă la 3 

Propunem păstrarea stagiului de cotizare 
de  3 luni. 
 
 
Propunem excluderea alin. 8: 

Adoptarea respectivului proiect de lege va duce iminent la scăderea îndemnizaţiilor 
sociale, iar impactul major va fi resimţit de partea activă a societăţii, care sunt 
principalii contribuabili la BASS.  
 
În special, modificarea bazei de calcul se va expune asupra calculului indemnizaţiei de 
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ani, beneficiază de dreptul la 
prestaţii de asigurări sociale 
dacă confirmă un stagiu de 
cotizare de cel puţin 9 luni din 
ultimele 24 de luni 
premergătoare datei producerii 
riscului asigurat/naşterii 
copilului (în cazul riscului 
asigurat creşterea copilului).”;   
 
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.” 
 

 
 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. 
 
 

maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani. Acest 
fapt se va răsfrînge negativ asupra intenţiei tinerilor de a naşte copii.  
 
De asemenea, există riscul  discriminării tinerilor specialişti prin intenţia de a majora 
limita stagiului de cotizare de la 3 luni până la 9 luni. 
 
Fără intenţia de a contesta principiul evitării supra-asigurării, considerăm ilegal a lipsi o 
persoană de indemnizație în cazul în care aceasta și-a îndeplinit obligația de achitare a 
impozitelor. 

Art. 7 
 
 Baza de calcul a indemnizaţiilor 
de asigurări sociale 

 
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. 

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.”  
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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. 

Art. 11  
„După încadrare în grad de 
dizabilitate asiguratul 
beneficiază de dreptul la 
indemnizaţie pentru 
incapacitate temporară de 
muncă  pentru cel mult 60 de 
zile cumulativ pe parcursul unui 
an calendaristic”. 

Considerăm că este necesar de introdus 
noţiunea „afecţiuni intercurente” 
prevăzută şi în art. 19, alin. (1). 

Din aceasta prevedere reiese ca toate persoanele care au fost încadrate în grad de 
dizabilitate, inclusiv cei care au fost încadraţi în grad de dizabilitate în anii precedenţi, 
au dreptul la indemnizaţie pentru cel mult 60 de zile cumulativ pe parcursul unui an 
calendaristic. Angajatorul nu poate cunoaşte lista tuturor angajaţilor încadraţi istoric în 
grad de dizabilitate, având în vedere că angajatul poate sa nu solicite careva facilităţi în 
calitate de persoana cu grad de dizabilitate. Considerăm că este necesar de introdus 
noţiunea „afecţiuni intercurente” prevăzută şi în art. 19, alin. (1). 

Art.16 
alin. 5 
„În sensul prezentului articol, 
soţia se recunoaşte că se află la 
întreţinerea soţului asigurat, 
dacă pe parcursul a 9 luni 
consecutive premergătoare  
lunii acordării concediului de 
maternitate......” 
 

Considerăm că este o perioada lungă. Pot aparea riscuri de neacordarea a indemnizatiei de maternitate. Este suficient de 2  
luni premergatoare acordarii concediului de a considera soţia aflată la întreţinerea 
soţului.   

Art. 18 
alin.4 
 
 În cazul în care, mama sau tata 
(beneficiar de indemnizaţie) îşi 
reia activitatea în muncă în 
condiţiile timpului de muncă 
parţial cu retribuirea muncii în 
proporţie de pînă la 0,5 salariu 
de funcţie/tarifar, stabilit 
conform sistemului tarifar de 
salarizare, ori în mărimea 

Considerăm necesar păstrarea 
posibilităţii reluării activităţii în muncă în 
condiţiile timpului parţial cu retribuirea 
muncii pîna la 7 ore/ zi cu păstrarea 
indemnizaţiei. 

Statul va avea numai de beneficiat dacă părintele îşi va relua activitatea cu retribuirea 
muncii pînă la 7 ore, deoarece din salariu - proporţional vor fi reţinute contribuţiile la 
BASS. 
 
Această inițiativă va avea în sine efect de penalizare, fiindcă părintele nu va primi 
salariul complet şi va fi lipsit şi de indemnizație, care în condițiile actuale nu acoperă 
necesitățile minime pentru întreținerea copilului. 
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salariului cuvenit pentru timpul 
efectiv lucrat în limitele a 0,5 
din durata programului de 
muncă în cazul salarizării 
conform sistemelor netarifare 
de salarizare la fiecare din 
entităţi, indemnizaţia nu se 
suspendă. 
 
 

Art. 19 
la alineatul (1) cuvintele ,,la 7 
ani” se substituie cu cuvintele 
,,la 10 ani”, iar după cuvintele 
,,iar în cazul copilului” se 
completează cu cuvintele „care 
suferă de maladie oncologică şi 
copilului”; 
 

 Propunem acordarea unui regim de  excepţie pentru îngrijirea copiilor care suferă de 
maladie oncologica, însă acest regim excepţional este prevăzut doar în modificarea 
adusă  alin. (1) dar nu şi alineatului (2) al aceluiaşi articol şi articolului 20. Considerăm 
că este important ca aceşti copii ce suferă de maladii oncologice să poată fi îngrijiţi pe 
toată durata tratamentului (se impune modificarea articolului 20), dar si să poată fi 
îngrijiţi de alte persoane asigurate: tutore, alt membru de familie, bunic, bunică (fiind 
necesara modificarea alin. (2), art. 19). Credem că anume aceste modificări sunt 
importante de realizat pentru a acorda sprijinul necesar acestor persoane şi nu doar 
majorarea vârstei până la care se acordă indemnizaţii în condiţii obişnuite de „cel mult 
14 zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu şi de cel 
mult 30 de zile calendaristice  în cazul acordării asistenţei medicale în staţionar pentru 
perioada în care copilul necesită îngrijire, dar nu mai mult de 90 de zile cumulativ într-
un an calendaristic”. 

Art. 29 
 alin 1, lit i  
 
prevede ca în perioada aflării în 
concediu medical se deplasează 
peste hotarele ţării, cu  
excepţia deplasării cu scop de 
tratament. 

Excluderea acestei prevederi 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. 


