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Cancelaria de Stat  

 

A.O. „Părinți Solidari” 

parintisolidari@gmail.com  

 

Prin prezenta, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu referire la 

scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 08-05-5536 din 02.07.2020 în vederea examinării 

reluării activității instituțiilor de educație timpurie și acordarea indemnizațiilor 

părinților cu copii de vîrsta preșcolară, Vă comunică următoarele: 

La scrisoarea parvenită din partea Cancelariei de Stat nr. 21-06-4752 din 

04.06.2020 cu privire la solicitarea parvenită din partea A.O. „Părinți Solidari” în 

vederea examinării reluării activității instituțiilor de educație timpurie în perioada 

stării de urgență în sănătate publică, a fost răspuns în adresa Cancelariei de Stat și 

solicitantului prin scrisoarea cu nr. 04/3276 din 18.06.2020 examinată de către 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educaţiei, Culturii și 

Cercetării, Ministerul Finanțelor, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu informația: 

Potrivit prevederilor art. 36 (1) din Constituția Republicii Moldova (Monitorul 

Oficial Nr. 78 art Nr: 140 din 29.03.2016), ,,dreptul la ocrotirea sănătății este garantat 

de stat” și art. 36(3) din aceeași lege fundamentală ,,structura sistemului naţional de 

ocrotire a sănătăţii şi mijloacele de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei 

se stabilesc potrivit legii organice”. 

Prin urmare, conform dispoziției art. 6 lit. i) al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-

XIII din 28.03.1995 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 34/373 din 22.06.1995) 

autorităţile administraţiei publice locale în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei au 

competențe în a întreprinde ,,măsuri excepţionale, în condiţiile legii, pentru 

asigurarea sănătăţii şi salvarea vieţii oamenilor în situaţii extremale, în perioada de 

lichidare a urmărilor cataclismelor naturale şi antropogene, precum şi în procesul de 

combatere a epidemiilor şi epizootiilor”. 

În temeiul art. 58(1), (2) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 

sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), ca urmare a analizei 

situaţiei epidemiologice și evaluare a riscurilor ,,starea de urgenţă în sănătatea publică 

declarată de către Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică şi/sau 

comisia teritorială extraordinară de sănătate publică, la propunerea directorului 

Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau a conducătorilor centrelor de sănătate 

publică responsabile pentru teritoriul respectiv” și ,,starea de urgenţă în sănătatea 
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publică este declarată prin emiterea unei hotărâri a Comisiei Naţionale Extraordinare 

de Sănătate Publică sau a unei comisii teritoriale extraordinare de sănătate publică” 

cu drept de stabilire a perioadei pentru care se instituie starea de urgență în sănătate 

publică. 

Totodată, reiterăm, că la data de 11.03.2020 Organizaţia Mondială a Sănătăţii a 

anunţat faza de transmitere pandemică a infecţiei SARS-CoV-2. În aceste condiții, în 

urma analizei situaţiei epidemiologice actuale la nivel internațional, regional și 

naţional privind COVID-19 şi a recomandărilor organizaţiilor internaţionale în 

domeniu, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, la 15 mai a. 2020 

prin Hotărârea nr. 10 a declarat starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu sistarea 

activității instituțiilor de educație și posibilitatea de prelungire a termenului dat în 

funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.  

Specialiștii în domeniul Sănătății Publice de comun cu Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și 

Primăria mun. Chișinău, directori și cadre didactice și un suport informațional 

esențial oferit de către Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova au elaborat și 

finalizat setul de acte normative privind reglementările speciale care trebuie luate în 

considerație la redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie 

după ridicarea stării de urgență. Actele prevăd norme obligatorii pe care 

administrațiile publice locale, în gestiunea cărora se află aceste instituții, fondatorii 

privați, directorii, cadrele didactice și personalul instituțiilor de educație timpurie, 

precum și părinții, reprezentanții legali ai copiilor vor trebui să le implementeze, 

pentru a oferi condiții necesare îngrijirii și educației copiilor în condiții de maximă 

siguranță. Momentan suntem la etapa de consultare cu actorii implicați în acest 

proces extrem de important pentru asigurarea sănătății și bunăstării copiilor în cadrul 

instituțiilor de educație timpurie în condițiile pandemiei COVID-19.  

Decizia privind reluarea activității procesului educaţional în cadrul instituţiilor 

preșcolare (pentru instituţiile publice şi private), va fi determinată de către Comisia 

Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, în baza evaluării riscurilor, luând în 

vedere și analizând teritorial decurgerea procesului epidemiologic prin COVID–19. 

   Prin urmare, instituțiile de educație timpurie vor putea fi redeschise după ce 

vor întruni condițiile reglementate în Raportul de autoevaluare, model ce urmează a fi 

aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

   Ce ține de acordarea de indemnizații/suport financiar, în mărime de cel puțin 

50% din salariu, pentru părinții cu copii de vârstă preșcolară, precum și păstrarea 

locului de muncă pentru părinții cu copii de vârstă preșcolară, se menționează că în 

acest context, a fost înaintată cu titlu de inițiativă legislativă un proiect de lege pentru 

modificarea Codului muncii al Republicii Moldova, care prevedea suspendarea 

temporară a raporturilor de muncă în cazul suspendării temporare a procesului 

educațional. Inițiativa legislativă respectivă nu a fost susținută în urma unui șir de 

obiecții expuse în Avizul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.304/2020.  

  Totodată, prin Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada 

stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, a fost 
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completat Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 cu prevederi de țin de 

munca la distanță, prin care salariatul își poate îndeplini atribuțiile specifice 

ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt loc decât cel organizat de 

angajator.  

   Cu referire la acordarea de suport financiar echivalent cu coșul minim de 

consum pentru părinții cu copii preșcolari, care și-au pierdut locul de muncă, se 

menționează că, în contextul declarării stării de urgență pe teritoriul Republicii 

Moldova din data de 17 martie 2020, prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020, 

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis mai multe 

dispoziții în vederea atenuării efectelor negative generate de situația epidemiologică 

(COVID-19).  

   Respectiv, în scopul protecției sociale a persoanelor cu venituri mici în 

perioada stării de urgență, potrivit Dispoziției nr.16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei 

pentru Situații Excepționale, au fost aprobate unele măsuri, după cum urmează: 

- prin derogare de la prevederile Legii nr.133/2018 cu privire la ajutorul social, 

majorarea venitului lunar minim garantat de stat de la 1107 lei până la 1300 lei, 

precum și majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat pentru fiecare 

copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei); 

- prin derogare de la prevederile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea 

ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, persoanele înregistrate cu statut 

de șomer la una din subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă, 

inclusiv cele revenite de peste hotare, au avut dreptul să beneficieze lunar, de la 

data solicitării, de ajutor șomaj în cuantum de 2775 de lei.  

   Totodată, prin Legea nr.61/2020 privind modificarea Legii bugetului de stat 

pentru anul 2020 nr.172/2019, au fost alocate resurse financiare pentru combaterea 

pandemiei COVID-19, care au inclus măsuri de susținere a sectorului ocrotirii 

sănătății, de susținere a populației, precum și a sectorului real al economiei.  

   În concluzie, dat fiind că propunerile înaintate implică cheltuieli financiare 

suplimentare, iar conform art.131 (6) din Constituția Republicii Moldova, nici o 

cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare, precum și 

luând în considerare angajamentele deja asumate de Guvern în scopul diminuării 

impactului pandemiei, Ministerul Finanțelor este privat de posibilitatea susținerii a 

careva propuneri în scopul dat. 

 

 
 

Secretar de Stat                                                      Constantin RÎMIȘ 
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