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Nr. 24 din  31 martie 2014 
 
 
 
Ref: Solicitarea unei întrevederi cu membrii Camerei de Comerţ Americane din Moldova pentru dezbaterea 
proiectului Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor 
pentru incapacitatea temporară de muncă.  
  
 
Stimată Dnă Buliga, 
 
 
AP „Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare AmCham) vă salută şi vă atestă înaltul său respect. 
 
Prin prezenta, AmCham Moldova vine cu comentariile și recomandările (în anexă) la proiectul Regulamentului cu 
privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, 
remis în atenția AmCham Moldova cu nr.05/471. 
 
Per ansamblu, considerăm că prevederile Regulamentului urmează a fi revizuite în contextul eliminării dualismului în 
interpretarea acestuia. Totodată, considerăm că termenele şi condiţiile stabilite pentru achitarea indemnizaţiilor de 
maternitate si pentru îngrijirea copilului pînă la 3 ani, sunt foarte restrictivi, inechitabili şi în mod direct vor duce la 
scăderea natalităţii în condiţiile în care Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică în creştere cît și la 
reducerea nivelului de trai a mamelor și copiilor mici. 
 
De asemenea, dorim să ne pronunțăm pentru posibilitatea reintroducerii achitării indemnizatiilor de maternitate de 
către unitatea în care îsi desfașoară activitatea de baza angajatul, la fel cum era pîna acum. 
 
În acest context rugăm respectuos aprobarea de către Dumneavoastră a organizării unei întrevederi, în perioada 9-
11 aprilie 2014, a membrilor AmCham Moldova cu Dvs., în cadrul căreia am dori să discutăm acest subiect.  
 
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre de dialog şi colaborare, precum și veţi lua în considerare propunerile 
noastre, Vă rugăm să acceptaţi asigurările deosebitei noastre consideraţiuni.  
 
 

Cu respect,           
Mila Malairău     
 
 
Director Executiv al Asociaţiei Patronale „Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 

 
Anexă: 
 
Recomandările Camerei de Comerț Americane din Moldova la proiectul Regulamentului cu privire la condițiile 
de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă 
 

1. pct. 6 - contravine prevederilor art. 86, alin. 2 al Codului Muncii: 
 
“Art.86 (2) Nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de odihnă 
anual, în concediu de studii, în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la 
vîrsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în perioada 
îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti,, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a 
unităţii.” 
 
În pct. 6 al Regulamentului, ultima frază urmează a fi revizuită şi anume considerăm oportun ca în cazul lichidării 
unităţii economice, indemnizaţia pentru concediul medical să fie achitată de către reprezentanţa Casei teritoriale 
de asigurări sociale (în continuare Casa teritorială) şi nu de o altă unitate economică. În cazul în care nu se acceptă, 
urmează a fi stabilită, cel puțin, o procedură cu criterii conform căreia Casa teritorială va numi unitatea economică 
responsabilă pentru achitarea indemnizaţiilor. 
 
2. pct.7 necesită a fi reformulat, deoarece sensul acestuia poate fi interpretat în diverse moduri.Recomandăm 

să fie specificat termenul „decizia instanței de judecată”. 
 
3. A se exclude pct.11 şi pct. 12, deoarece persoana asigurată nu încalcă nici o prevedere a legislaţiei Republicii 

Moldova prin beneficierea de prestaţii de asigurări sociale oferite de alte state, în contextul în care legislaţia 
acestor state permite acest fapt. Dreptul de a beneficia de indemnizații este un drept garantat prin principii 
constituționale ce corelează cu obligația statului de a asigura dreptul la un trai decent mamei și copilului. 

 
4. În pct.19, a se substitui cuvintele „Casa teritorială” cu „unitatea la care asiguratul lucrează prin cumul”. 
 

5. În pct. 23, este confuz, a se specifica perioadele stabilite pentru stagiul de cotizare dacă sunt consecutive sau 
aleatorii. 

 

6. pct. 24 Propunem completarea acestuia cu următoarea fraza: Responsabilitatea pentru corectitudinea 
completării certificatelor medicale o poartă medicii care au eliberat certificatele medicale. 
De asemenea,  din aceste prevederi rezultă că orice certificat medical trebuie sa fie insoțit și de completarea 
certificatului Anexa nr 2. Nu este argumentată necesitatea  și oportunitatea completării acestuia. Considerăm 
ca acest certificat trebuie completat doar la solicitarea CNAT sau CNAS. 

 
7. pct. 26 precum și altele care fac trimitere la diagnoze, contravin legei privind protectia datelor cu caracter 

personal.  Angajatorul nu are cum sa cunoască diagnoza și nici dreptul să solicite această diagnoză, în cazul în 
care certificatul nu este completat corect de către medic. 
 
la pct. 26 e), în cazul incapacității de muncă ce trece dintr-un an în altul, este necesar să fie specificat express 
în legislație pentru care an se ia plafonul limită folosit.  

 
8. În pct.29, urmează a fi stabilite concret tipul „motivelor întemeiate” şi lista/tipul documentelor ce urmează a 

fi prezentate reprezentanților Casei teritoriale. 
 
9.    pct. 31 este abuziv, deoarece Codul Muncii prevede că dacă concediu medical survine în perioada concediului   
de odihnă, atunci perioada de concediu de odihnă se extinde pentru perioada cît a fost anajatul în concediu 
medical. Limitarea indemnizației este abuzivă în acest context. 
Nu suntem de acord cu prevederile pct. 31, considerăm că indemnizația pentru ingrijirea copilului bolnav ar trebui 
să se acorde, cel putin în cazul concediului de odihnă anual. 
 
10. pct. 37 – Nu este clar cînd se aplică această prevedere. In realitate, dacă angajatul este în concediu medical 
angajatorul nu–i poate solicita prezența la serviciu. 
 
11. pct. 46 – Considerăm că textul trebuie să aibă urm. conținut: In cazul în care copilul se naște mort..... se acordă 
pentru perioada specificată în pct. 45 al prezentului Regulament. 



 
 
 
  
 
 

 
La pct. 46 există o greșeală de tipar la denumirea punctului din regulament spre care se face trimiterea; 
 
12.  În pct.53, considerăm că termenul de „9 luni”  este prea restrictiv, deoarece în consecință limitează practic în 
totalitate drepturile unor categorii de persoane asigurate de a beneficia de indemnizaţia de maternitate din contul 
soţului/soţiei care plătește contribuțiile obligatorii la stat pentru asemenea situații.  Propunem excluderea 
acestuia, fiindcă asemenea reglementare poate fi percepută ca o tentativă de eschivare de la obligația de susținere 
de către stat a mamelor și copiilor precum și la asigurarea unui trai decent. 
 
13. pct. 69 –Recomandăm modifcarea acestuia cu urm. conținut: Indemnizația de maternitate se plăteste în luna 
următoare a lunii în care a fost depusă cererea privind stabilirea indemnizației de maternitate (în cazul în care 
textul nu va fi modificat, acesta va fi în contradicție cu prevederile pct. 99 din același regulament) 
 
14. pct. 71 – Considerăm acest punct ca fiind unul abuziv și necesită a fi exclus. In cazul în care angajatul primește 
bonus pentru activitatea din anul precedent, în luna în care pleacă în concediu de maternitate, nu este nici un 
temei să restituie indemnizația. 
 
15.  pct. 74 – “venitul asigurat obținut la unitatea anterioară se confirmă prin extrasul din contul persoanei 
asigurate, eliberat de CTAS”.  CTAS oricum are acces la această informație, care este rostul acestui certificate nu 
este clar.  
 
16. pct. 77 – ar trebuie redactat astfel încît indemnizația să fie luată în calcul lunile premergătoare dacă în aceste 
luni angajatul a avut venit mai mare…ceea ce ar contribui la majorarea contribuției angajatului. 
(Sunt multe doamne care nu au cum sa cunoască prevederile acestui regulament, prin urmare ..nu au de unde sa 
cunoască că “la cererea lor” se poate solicita calcul și pentru alte luni premergătoare cu venit mai mare.)  
 
17.  pct 78 –Trebuie de menționat expres că “alegerea” o face angajatul. 
 
De asemenea în pct. 17, considerăm necesar înlocuirea sintagmei “la alegere” cu sintagma “nu mai putin”. 
Majoritatea persoanelor asigurate nu cunosc că pot alege suma venitului inclus în calcul, de aceea propunem să 
se ia  automat în calcul suma mai mare. 
 
18. pct. 84 – necesită a fi concretizat reformulat, deoarece dacă persoana este intreținută de soț, atunci 
prevederea dată nu se aplică. 
 
19. pct. 87 si 95 se repetă. Urmează a fi exclus unul din ele. 
 
20. pct. 89 – ar trebui incluse în venit asigurat și alte indemnizații. (ex. indemnizații/compensații de mobilitate, 
confidențialitate (Art 51 CM al RM)). 
 
21. pct. 91 –Considerăm aceste prevederi a fi abuzive. Nu este corect ca să sufere femeia asigurată care a 
contribuit, în cazul in care angajatorul îi eliberează un REV greșit.  Modificarea declarației REV prin hotărire 
judecatorească este o măsură prea dura pentru asigurata și trebuie să fie efectută la CNAS sau CNAT. Totodată 
considerăm că datorită faptului că compania are dreptul sa prezinte REV 5 de corectare, ar trebui să fie prevăzută 
și posibilitatea recalculării sumei indemnizației. 
 
22. pct. 96. lit. c) In caz că este posibil, ar trebui de revenit la formula veche.. pentru 8 ani de stagiu să fie plătit 
100 %. Considerăm că acest punct este abuziv..angajatului i se retine 100% din cunatumul stabilit, dar i se restituie 
doar 90%. Propunem stabilirea unui prag de ex, 10 ani pentru ca să fie achitat 100 %. 
 
       pct. 96 lit e). Angajatul nu are cum sa cunoască diagnoza și să stabilească cuantumul de calcul. 
 
23. pct.104, sunt cuvinte ce se repetă. 
 
24. pct. 107 probabil se referă la pct. 96 și nu la pct. 98. 

 
25. La pct. 119, recomandăm să fie stipulate express din ai cui bani se efectuează plata în sintagma “plata 
pentru serviciile de distribuire și plată a indemnizațiilor de maternitate”. 
 


