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Protecția socială  

a nou-născuților 



MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI FAMILIEI 

Constituția Republicii Moldova 

 „Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, stimulînd 

dezvoltarea instituţiilor necesare. Mama şi copilul au dreptul 

la ajutor şi ocrotire specială.” 

 Protecția 
socială se 
realizează 

prin: 

Servicii 
sociale 

Prestații 
sociale 
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Prestații sociale 
Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii  

HG cu privire la 
indemnizaţiile 

adresate familiilor 
cu copii nr.1478 din 
15 noiembrie 2002 

indemnizaţie unică la naşterea 
copilului (3100 lei – la nașterea 

primului copil și 3400 – la 
nașterea fiecărui copil următor) 

indemnizaţie lunară pentru 
creşterea copilului pînă la 
împlinirea vîrstei de 3 ani, 

persoanelor asigurate (30 % din 
baza de calcul stabilită conform 

articolului 7 al Legii privind 
indemnizaţiile pentru incapacitate 

temporară de muncă şi alte 
prestaţii de asigurări sociale, dar 

nu mai puţin de 440 lei) indemnizaţie lunară pentru 
îngrijirea copilului pînă la 

împlinirea vîrstei de 1,5 ani, 
persoanelor neasigurate (440 

lei) 
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Prestații sociale 

Ajutor social/Ajutor pentru perioada rece a anului 

Legea cu privire la ajutorul social  

nr. 133-XVI din 13.06.2008   

36 mii de familii cu copii au 
beneficiat de ajutor social, 
ceea ce constituie 42% din 
numărul total de beneficiari 

de ajutor social  

cca 40 mii familii cu copii au 
beneficiat de ajutor pentru 

perioada rece a anului, ceea 
ce constituie 22% din 

numărul total de beneficiari a 
prestației vizate. 
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Prestații sociale 

Ajutor material 

 HG nr. 1083 din 26.10.2000 „Privind punerea în 

aplicare a Legii Fondului republican şi a 

fondurilor locale de susţinere socială a 

populaţiei” 
  

54212 familii cu 
copii 

34367,6 mii 
lei  
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Proiectul legii privind prestațiile sociale pentru copii 

mărimea indemnizației unice la nașterea copilului va fi 
stabilită în cuantum egal cu valoarea monetară a coşului 
minim de bunuri necesare la naşterea copilului, calculată 

pentru anul precedent 

majorarea perioadei de acordare a indemnizației lunare 

pentru întreținerea copilului în cazul persoanelor 

neasigurate pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de 2 

ani 
indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la 

vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii 

născuți dintr-o singură sarcină 
 

acordarea dreptului la indemnizația lunară pentru 

întreținerea copilului aflat sub tutelă/curatelă, atît 

copiilor rămași fără ocrotire părintească, cît și copiilor 

rămași temporar fără ocrotire părintească 
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Serviciile sociale 

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii.  

la începutul anului 2015: 

Serviciu instituit 
în 17 unități 

administrativ-
teritoriale 

Beneficiari: 4917 
familii cu copii 
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Servicii sociale 

Asistența parentală profesionistă 
la data de 01.01.16   

324 familii de 

APP 
598 copii 
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Servicii sociale 

Centrul maternal  
În anul 2015 

11 centre/secții 

maternale 

208 cupluri cu 

264 copii 
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Servicii sociale 

Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor 

Beneficiarii serviciului sunt copiii 

cu vîrsta cuprinsă între 4 luni și 3 

ani, care provin din familiile cu 

venituri mici, inclusiv familiile 

monoparentale, familiile cu mulți 

copii, părinții cu dizabilități. 
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Vă mulțumesc pentru atenție!  


