
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr.______ 

din ______________2015 

Chişinău 
 

pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi 

plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii 
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:   
 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate 

familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu 

privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

1) punctul 7
1
 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 „7
1
. În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de 

indemnizaţii adresate familiilor cu copii prezintă casei teritoriale o declarație scrisă în care 

confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu a beneficiat de indemnizaţii adresate 

familiilor cu copii din statul respectiv. În cazul acordării indemnizației unice la naşterea 

copilului şi a celei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului pe teritoriul altui stat, 

indemnizaţia unică la naşterea copilului şi/sau indemnizaţia lunară pentru 

creşterea/îngrijirea copilului (pentru perioada respectivă) nu se stabileşte.  

 În cazul depistării ulterioare a beneficierii indemnizațiilor respective, sumele 

încasate vor fi restituite.”; 

2) la punctul 9, litera h), sintagma „certificat privind acordarea/neacordarea 

indemnizațiilor pe teritoriul altui stat (pentru persoanele prevăzute în punctul 7
1
 din 

prezentul Regulament)” se exclude; 

3) la anexa nr.1 în prima coloană cifra „2014” se substituie prin cifrele „2014 - 2015”; 

4) la anexa nr. 2: 

prima coloană, cifra „2014” se substituie prin cifrele „2014 - septembrie 2015”; 

se completează în final cu o nouă poziţie, cu următorul cuprins:  

octombrie – 

decembrie 2015 

30 % din baza de calcul 

stabilită conform articolului 7 

al Legii nr. 289-XV din 22 

iulie 2004 privind 

indemnizaţiile pentru 

incapacitate temporară de 

muncă şi alte prestaţii de 

asigurări sociale, dar nu mai 

puţin de 440 lei  

440 lei 

 

PRIM-MINISTRU interimar                                                    Gheorghe BREGA 

Contrasemnează: 
 

Ministrul muncii, protecţiei sociale şi 

familiei                                                                                              Mircea Buga 
 

Ministrul finanţelor                                                                        Anatol Arapu 


