GRUPUL DE LUCRU POLITICI SOCIALE,
EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE
Nr. 13/49 din 27.12.2013
la nr. 09/2200 din 22.11.2013
În atenţia
Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Doamnei Valentina Buliga

Stimată doamnă Ministru,

Ca urmare a solicitării Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, membrii Grupului de
Lucru Social, Educaţie şi Sănătate din cadrul Consiliului Naţional pentru Participare, de comun
cu constituenţii săi, au examinat proiectul legii privind indemnizaţiile adresate copiilor şi
comunică că îl susţin, totodată, venind cu următoarele recomandări întru îmbunătăţirea
acestuia:
1. Art.2 – după sintagma „vîrsta de 3 ani” a se expune în următoarea redacţie: „precum şi
pentru copiii rămaşi temporar sau permanent fără ocrotire părintească” (pentru evitarea
repetării).
2. Art.3 (1), c) – a completa definiţia cu sintagma „în primul an de studii” sau „în clasa I”.
3. Art.5 (1) – a completa alineatul cu data sau perioada pentru care a fost calculat coşul minim
de bunuri necesare la naşterea copilului (de ex. calculat pentru anul precedent).
4. Art.5 (2) şi (3):
-

a defini identic tipul indemnizaţiei lunare acordate persoanelor asigurate şi neasigurate
pînă la împlinirea copilului a vîrstei de 3 ani (de ex. pentru îngrijire, pentru creştere sau
pentru îngrijire şi creştere);

-

a adăuga după sintagma „valoarea minimului de existenţă” cuvintele „pe republică”
(Biroul Naţional de Statistică calculează valoarea minimului de existenţă atît pe
republică, cît şi pe medii: oraşe mari, alte oraşe, sate, de aceea urmează de specificat).

5. Art.5 (4):
-

a se expune denumirea indemnizaţiei conform definiţiei propuse;

-

a completa alineatul cu data sau perioada pentru care a fost calculat coşul minim de
bunuri necesare pentru şcolarizarea copilului în primul an de studii (de ex. la 1 iunie sau

Consiliul Naţional pentru Participare activează în baza Hotărârii Guvernului Nr. 11 din 19.01.2010
Adresa biroului Coordonatorului grupului de lucru „Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate”:
str. Kogălniceanu 75, of 3, Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru Fiecare Copil”
Tel: +373 22 23 33 77, Tel/Fax: +373 22 23 86 69, E-mail: dmamaliga@p4ec.md

1 iulie a fiecărui an, va depinde la ce dată Biroul Naţional de Statistică urmează să
efectueze calculele).
6. Art.5 (6) şi (7) - a adăuga după sintagma „valoarea minimului de existenţă” cuvintele „pe
republică”.
7. Art.6 (1) – nu este clar de ce indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani
este excepţie; cui i se stabileşte şi i se achită această indemnizaţie?
8. Art.6 (2) – prin alineatul respectiv se acordă dreptul de a beneficia de indemnizaţie pentru
îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, indiferent de faptul dacă părintele/ reprezentantul
legal lucrează sau nu; reieşind din definiţia indemnizaţiei menţionate se înţelege că doar
pentru persoanele neasigurate este valabil acest alineat; de ce doar aceste persoane urmează
să beneficieze de acest drept, cum rămîne cu persoanele asigurate care îşi reiau munca?
9. Art.8 (2) – a revedea textul articolului; considerăm inoportună majorarea anuală a
indemnizaţiilor cu 10%, deoarece asemenea majorare va conduce la o diferenţiere
semnificativă dintre mărimile aceluiaşi tip de indemnizaţie pentru diferiţi beneficiari (cei
care primesc indemnizaţia al doilea (al treilea, etc.) an consecutiv şi cei cărora li se
stabileşte în primul an). Propunem recalcularea, în fiecare an, a cuantumurilor indemnizaţiei
pentru îngrijirea/creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani acordate persoanelor neasigurate
şi a indemnizaţiei de tutelă/curatelă, reieşind din datele Biroului Naţional de Statistică,
adică pentru toţi beneficiarii de acelaşi tip de indemnizaţie cuantumul va fi acelaşi. Iar în
scopul actualizării mărimii indemnizaţiei pentru îngrijirea/creşterea copilului pînă la vîrsta
de 3 ani acordate persoanelor asigurate (în caz cînd cuantumul acesteia este 30 la sută din
salariu), propunem să fie utilizat procentul de creştere anuală a indicelui preţurilor de
consum.
Cu înaltă considerațiune,

Daniela Mămăligă,
Coordonator Grup Politici Sociale, Educație și Sănătate,
Consiliul Național pentru Participare
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