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Hotărârea de Guvern nr.
Regulamentul cu privire la modul de planificare a
1419 din 28.12.2016 pentru
contractelor de achiziții publice este elaborat în
aprobarea Regulamentului cu conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile
privire la modul de
publice și a fost adoptat în vederea explicării modalității
planificare a contractelor de
de planificare a bugetelor și modalității de informare cu
achiziții publice
privire la desfășurarea licitațiilor și planificarea
contractelor care urmează a fi încheiate.
Monitorul Oficial nr. 1 din
02.01.2017
Autoritatea contractantă este obligată să planifice
contractele de achiziții publice, în acest sens se face un
anunț de intenție, care urmează a fi publicat în Buletinul
Achizițiilor Publice în termen de 30 de zile de la data
aprobării bugetului autorității contractante, cuprinzând
totalitatea contractelor de achiziții publice preconizate a
fi atribuite până la sfârșitul anului bugetar, a căror
valoare estimată pentru bunuri și servicii este egală sau
mai mare de 400 000 lei, iar pentru lucrări este egală sau
mai mare de 1 500 000 lei.
Planificarea contractelor de achiziții publice de bunuri
se efectuează cu luarea în considerare a indicatorilor
prețurilor medii pe piață, a locului livrării bunurilor, a
complexității bunurilor, a scopului achiziționării
bunurilor, a perioadei de executare a contractelor
(contracte cu executare continuă sau contracte cu
executare instantanee, care satisfac o cerință concretă la
moment, nefiind de executare continuă – care nu implică
menținerea unor garanții).
După publicarea anunțului de intenție în Buletinul
achizițiilor publice și pe pagina oficială a Agenției
Achiziții Publice, autoritatea contractantă, în decurs de
15
zile,
va
aproba
planul
de
achiziții.
Autoritatea contractată este obligată să publice pe
pagina sa web planul provizoriu/anual de achiziții, în
termen de 15 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile
de la modificarea acestuia.
Data intrării în vigoare: 02.01.201
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=368203
Hotărârea de Guvern nr.
1418 din 28.12.2016 pentru

Prezentul
Regulamentul
stabilește
modalitatea
includerea în listei de interdicție a operatorilor

aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de întocmire
a Listei de interdicție a
operatorilor economici

economici care au participat la procedura de achiziții
publice dar nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile
asumate sau a căror conduită contravine prevederilor
legislației.

Monitorul Oficial nr. 1 din
02.01.2017

Temeiurile pentru care un operator economic poate fi
înscris
în
Listă
sunt
următoarele:
1) există o hotărâre definitivă a instanței de judecată
prin care a fost reziliat contractul de achiziții ca rezultat
al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de
către operatorul economic a clauzelor contractuale;
2) operatorul economic nu își îndeplinește obligațiile
contractuale, livrează bunuri, prestează servicii sau
execută lucrări din proprie inițiativă, altele decât cele
prevăzute în contract, ori calitatea bunurilor, serviciilor
și lucrărilor este mai joasă decât cea stipulată în contract
și în documentele privind desfășurarea procedurii de
achiziție;
3) prezentarea documentelor false în cadrul
procedurilor de achiziție publică. Pentru aplicarea
prezentului punct, survenirea prejudiciului sau afectării
activității nu reprezintă o condiție obligatorie;
4) există dovezi prezentate de autoritatea contractantă
sau de organul de control care demonstrează faptul că
operatorii economici au participat la procedura de
achiziție cu oferte trucate, au participat ca membri ai
grupului de întreprinderi dependente la aceeași
procedură de achiziție publică cu mai multe oferte sau
au creat o concurență neloială între participanți.
O prevedere importantă este stabilită în pct. 20 și anume:
“Operatorul economic înscris în Listă sau operatorul
economic care are cel puțin un fondator care este sau a
fost fondator al unui operatorul economic înscris în Listă
nu are dreptul să participe la procedurile de achiziții
publice, iar autoritatea contractantă nu le va atribui
contracte de achiziții publice”.
Data intrării în vigoare: 02.01.2017
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368202

Hotărâre de Guvern nr. 1420
din 28.12.2016 pentru
aprobarea Regulamentului
privind evidența Listei
operatorilor economici
calificați

Acest Regulament stabilește modalitatea întocmirii de
către Agenția Achizițiilor Publice a listei operatorilor
economici calificați care va cuprinde înscrieri cu privire
la denumirea și datele operatorilor economici, persoane
fizice sau juridice, rezidenți sau nerezidenți, în scopul

Monitorul Oficial nr. 1 din
02.01.2017

mediatizării și asigurării accesibilității acestora în cadrul
procedurilor de achiziție publică.
Lista operatorilor economici calificați se va ține în
variantă electronică s1i se va publică pe site-ul oficial al
Agenției (www.tender.gov.md).
Data intrării în vigoare: 02.01.2017
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368204

Legea nr. 113 din 17.06.2010
privind executorii
judecătorești
Monitorul Oficial nr. 2-8 din
06.01.2017

A fost republicată Legea privind executorii
judecătorești, ca rezultat al modificărilor operate în
temeiul art. II alin. (4) al Legii nr. 86 din 28.04.2016,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 184192, art. 389.
Republicarea este o procedură formală pentru a reda mai
multă claritate structurii actului legislativ ce a fost
modificat. Aceasta se dispune în mod obligatoriu dacă
actul legislativ a suferit modificări esențiale (a peste o
treime din articole).
Data intrării în vigoare: 06.01.2017
Textul actului normativ republicat:
http://www.legis.md/cautare/rezultate/96948

Hotărâre de Guvernul nr.
1434 din 29.12.2016 cu
privire la aprobarea
Metodologiei de calcul al
tarifelor maxime pentru
dreptul de acces pe
proprietățile publice și/sau de
utilitate partajată a
infrastructurii fizice

Hotărârea a fost aprobată de Guvern în temeiul Legii nr.
28 din 10 martie 2016 privind accesul pe proprietăți și
utilizarea parțială a infrastructurii asociate rețelelor
publice de comunicații electronice. Metodologia
stabilește modul de determinare a tarifelor maxime
pentru dreptul de acces pe proprietățile autorităților
publice centrale sau locale, altor instituții publice,
precum și oricăror altor entități care exercită dreptul de
administrare asupra imobilelor proprietate publică a
statului ori a unității administrative teritoriale,
Monitorul Oficial nr. 2-8 din întreprinderilor de stat sau municipal care au în
06.01.2017
administrare (gestiune) obiecte de infrastructură
tehnico-edilitară și titularilor dreptului de administrare a
proprietăților comune, inclusiv prin condominiu, dar și
a tarifelor fizice aferente proprietăților menționate, care
pot fi aplicate furnizorilor de rețele publice de
comunicații electronice.
Data intrării în vigoare: 06.01.2017

Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368357
Ordinul ministrului
finanțelor nr. 103 din
09.12.2005 privind
modificarea Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.
103 din 9.12.2005 cu privire
la reglementarea înscrierilor
în conturile personale ale
contribuabililor

În legătură cu modificările operate la Codul Fiscal, și
anume a art. 7 (Stabilirea, modificarea și anularea
impozitelor și taxelor generale de stat și locale), 171
(Stingerea obligației fiscale prin achitare), 180
(Modificarea termenului de stingere a obligației fiscale),
se modifică consecutiv și acest Regulament.
Cele mai importante modificări se referă la:

Darea de seamă fiscal corectată se prezintă în
conformitate cu art. 188 din Codul Fiscal. În
Monitorul Oficial nr. 2-8 din conformitate
cu
prevederile
acestui
articol
06.01.2017
contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală
prezentată anterior conține o greșeală sau o omisiune are
dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată,
conform formularului și modului de întocmire în
vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.
Stingerea obligației fiscale prin achitare se efectuează în
monedă națională. Achitarea poate avea loc prin orice
plată direct sau prin reținerea la sursă. Plata directă se
face prin intermediul cardului de plată, prin folosirea
altor instrumente de plată sau numerar.
Dată a stingerii obligației fiscale prin achitare se
consideră:
- în cazul achitării prin intermediul instrumentelor de
plată fără numerar, altele decât cardurile de plată (prin
virament) – data la care a fost debitat contul de plăți al
contribuabilului în contul obligației fiscale respective.
Debitarea contului de plăți se confirmă prin documentul
de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care
se indică data debitării contului de plăți;
-în cazul achitării în numerar – data primirii
numerarului prin intermediul instituțiilor financiare
(sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor
prestatori de servicii de plată în contul obligației fiscale
respective. Primirea numerarului se confirmă prin ordin
de încasare a numerarului și prin documentul de plată
emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică
data
primirii
numerarului;
- în cazul achitării prin intermediul cardurilor de plată
– data la care a fost debitat contul de plăți la care este
atașat cardul de plată al contribuabilului pentru
înscrierea sumei la buget în contul obligației fiscale
respective. Debitarea contului de plăți la care este atașat
cardul de plată se confirmă prin bonul (chitanța) de plată

cu card de plată perfectat la terminal POS sau la alt
dispozitiv de utilizare a cardurilor de plată, bon
(chitanță) ce se eliberează deținătorului de card și prin
documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de
plată, în care se indică data debitării contului de card;
- în cazul achitării prin intermediul Serviciului
guvernamental de plăți electronice (MPay) – data
efectuării plății de către contribuabil, confirmată de
către Serviciul Mpay printr-o notificare către organul de
stat competent privind efectuarea completă a plății și
prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor
de plată, în care se indică data efectuării plății.
Data intrării în vigoare: 26.05.2006
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=8FD7F55
B:7A8D69CC
Hotărârea Băncii Naționale a
Moldovei nr. 362 din
29.12.2016 cu privire la
nivelul ratelor dobânzilor
Băncii Naționale a Moldovei
și la norma rezervelor
obligatorii

Prin hotărârea respectivă Banca Națională a Moldovei a
menținut rata de bază aplicată la principalele operațiuni
de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de
9.0 la sută anual.
De asemenea au fost mențin ratele de dobândă:
a) la creditele overnight - la nivelul actual de 12.0 la
sută anual;
b) la depozitele overnight - la nivelul actual de 6.0 la
Monitorul Oficial nr. 2-8 din sută anual.
06.01.2017
Data intrării în vigoare: 20.12.2016
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368391
Legea nr. 303 din 22.12.2016
pentru modificarea
articolului 20 din Legea nr.
138 din 15 iunie 2012 privind
sănătatea reproducerii

Legea numită nu a completat lista serviciilor de sănătate
asigurate, dar a modificat condițiile de acces al
populației la serviciile de fertilitate in vitro (serviciile
FIV), care, până la această modificare erau considerate
discriminatorii, întrucât accesul persoanelor asigurate la
serviciile FIV se făcea sub condiția încadrării în câmpul
Monitorul Oficial nr. 2-8 din muncii în Republica Moldova și a unui venit lunar mai
06.01.2017
mic de 50% din salariul mediu în sfera de activitate a
asiguratului.
Modificărilor adoptate la art. 20 din Legea nr. 138 din
15 iunie 2012 exclud condiția venitului lunar al cuplului
și stabilesc dreptul de a beneficia de serviciile FIV
cuplurile care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
1) ambii parteneri sunt asigurați medical;

2) ambii parteneri întrunesc indicațiile medicale stabilite
de Ministerul Sănătății.
Modificarea
asigură
respectarea
drepturilor
contribuabililor în cadrul sistemului asigurării
obligatorii de asistență medicală la servicii de
reproducere umană asistată doar în baza indicațiilor
medicale.
Data intrării în vigoare: 01.01.2017
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/md/368333/
Hotărârea Agenției Naționale
pentru Reglementare în
Energetică nr. 321 din
13.12.2016 cu privire la
aprobarea Regulamentului
privind accesul la rețelele
de transport al gazelor
naturale și gestionarea
congestiilor

În scopul transpunerii art. 1, 2, 13, 14, 16, 18, 20, 21, a
Anexei nr. 1 din Regulamentului (UE) nr. 715/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie
2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru
transportul gazelor naturale și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr.1775/2005 și stabilirii
normelor nediscriminatorii pentru asigurarea accesului
efectiv la rețeaua de transport al gazelor naturale,
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică a aprobat un nou cadru
Monitorul Oficial nr. 2-8 din normative privind accesul la rețelele de transport al
06.01.2017
gazelor naturale și gestionarea congestiilor.
În principal, Regulamentul stabilește:
a) principiile generale și condițiile de acces a
utilizatorilor de sistem la rețelele de transport al gazelor
naturale;
b) instrumentele și procedurile de gestionare a
congestiilor;
c) atribuțiile și responsabilitățile participanților la aceste
operațiuni;
d) norme care vor duce la excluderea comportamentului
și practicilor discriminatorii din partea operatorilor și
vor asigura accesibilitatea, transparența, fiabilitatea,
continuitatea și calitatea serviciilor acestora;
e) măsurile menite să garanteze securitatea
aprovizionării cu gaze naturale;
f) aspectele privind asigurarea respectării drepturilor
consumatorilor.
Regulamentul urmează să se aplice tuturor utilizatorilor
de sistem inclusiv pentru raporturile juridice ce țin de
schimburile transfrontaliere de gaze naturale.
Prevederile regulamentului sunt orientate spre
soluționarea problemelor legate de congestiile în
rețelele de transport al gazelor naturale și asigurarea

echilibrului în rețelele de gaze naturale, stimularea
schimburilor transfrontaliere de gaze naturale, ceea ce,
la rândul său, va determina ameliorarea climatului
concurențial pe piața internă a gazelor naturale.
Data intrării în vigoare: 06.01.2017
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368375
Legea nr. 248 din 03.11.2016
pentru modificarea și
completarea Legii nr. 764-XV
din 27.12.2001 privind
organizarea administrativteritorială a Republicii
Moldova
Monitorul Oficial nr. 9-18 din
13.01.2017

Prin această lege se completează Legea privind
organizarea administrativ-teritorială a RM, adăugânduse art. 51 cu următorul conținut:
„(1) Comuna este o unitate administrativ-teritorială,
alcătuită din două sau mai multe sate, care cuprinde
populația rurală unită prin comunitate de interese și
tradiții, în funcție de condițiile economice, socialculturale,
geografice
și
demografice.
(2) Satul în care își are sediul consiliul comunal este
numit
sat-reședință.
(3) Comuna poartă denumirea satului-reședință.”
Totodată, prin art. 8 se atribuie statut de municipiu
orașelor Chișinău, Bălți, Bender, Cahul, Ceadâr-Lunga,
Comrat, Edineț, Hâncești, Orhei, Soroca, Strășeni,
Tiraspol și Ungheni.
Data intrării în vigoare: 13.04.2017
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368393

Legea nr. 296 din 22.12.2016
pentru completarea
articolului 7 din Legea nr.
451-XV din 30.07.2001
privind reglementarea prin
licențiere a activității de
întreprinzător.
Monitorul Oficial nr. 9-18 din
13.01.2017

Prin această lege se completează art. 7 alin. (2) din
Legea privind reglementarea prin licențiere a activității
de întreprinzător, adăugându-se litera e2 ) cu următorul
conținut: ”suspendă
eliberarea, prelungirea și
reperfectarea licențelor prin intermediul serviciului elicențiere în cazurile în care:
Ø serviciul respectiv este nefuncțional;
Ø în sistemul informațional al serviciului respectiv
au fost depistate date eronate;
Ø se constată o tentativă de manipulare
tendențioasă a serviciului e-licențiere;”.
Data intrării în vigoare: 13.01.2017
Textul actului normativ:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368405
Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 137 din
31.10.2016 privind
modificarea și completarea
Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar și a
Normelor metodologice
privind evidența contabilă și
raportarea financiară în
sistemul bugetar, aprobat
prin Ordinul ministrului
finanțelor nr.216 din 28
decembrie 2015

Prin acest ordin a fost modificat și completat Ordinul
ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015.
Prin urmare, în Planul de conturi contabile în sistemul
bugetar au fost introduse mai multe subconturi de
nivelul II, cum ar fi: 111250 „Impozit pe venitul obținut
din activități independente”, 191239 „Alte transferuri
curente primite cu destinație generală între bugetul de
stat și bugetele locale de nivelul I”, 281811 „Comanda
de stat pentru pregătirea cadrelor”, 281812
„Indemnizații membrilor Consiliului pentru dezvoltarea
strategică instituțională” etc. Totodată a fost exclus
subcontul 281800 „Comanda de stat pentru pregătirea
cadrelor”.

Monitorul Oficial Nr. 19-23 din
20.01.2017
În baza modificărilor de mai sus, a fost modificat și
capitolul III „Modul de aplicare al planului de conturi
contabile în sistemul bugetar”.
Data intrării în vigoare: 20.01.2017
Textul Ordinului:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368536
Ordinul Ministrului
Finanțelor nr. 8 din
12.01.2017 privind
modificarea și completarea
Regulamentului cu privire la
modul de înregistrare și
exercitare a controlului
asupra utilizării mașinilor de
casă și control
Monitorul Oficial nr. 19-18 din
20.01.2017

Prin Ordinul nr. 8 din 12.01.2017, a fost modificat și
completat Regulamentul cu privire la modul de
înregistrare și executare a controlului asupra utilizării
mașinilor de casă și control, aprobat prin Ordinul
ministrului finanțelor nr. 146 din 23.10.2014.
Respectiv, punctul 7 din Regulament va avea un nou
cuprins, iar contribuabilul care desfășoară unele
activități în regim continuu (non-stop) și care în ziua de
gestiune emite la MCC două sau mai multe rapoarte de
închidere zilnică va putea deschide pentru anul de
gestiune două registre (semestrul I și II).
Totodată, Regulamentul a fost completat cu un nou
punct 191, potrivit căruia, modelul cererii de
înregistrare/ radiere din evidență a MCC, care vor fi
utilizate de către persoanele fizice ce desfășoară
activități independente, se va stabili de către Ministerul
Finanțelor. Celelalte modificări sunt de redacție.
Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.
Data intrării în vigoare: 20.01.2017

Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368539
Legea nr. 304 din 22.12.2016
pentru modificarea și
completarea Legii nr. 133XVI din 13 iunie 2008 cu
privire la ajutorul social
Monitorul Oficial nr. 19-23
din 20.01.2017

Această lege aduce mai multe modificări în Legea cu
privire la ajutorul social.
Cele mai importante modificări constă în ajustarea
definiției de familie defavorizată – și anume familie
care are un venit global mediu lunar mai mic decât
venitul lunar minim garantat și care a acumulat un
punctaj pe indicatorii de bunăstare mai mic decât cel
stabilit pentru evaluarea bunăstării familiei.”
La fel au fost instituită limita de jos a ajutorul social în
cuantum de 25 de lei pe lună, pentru situația în care
cuantumul lunar al ajutorului social calculat pentru o
familie este mai mic de 25 de lei.
A fost stabilită o nouă noțiune de ajutorul social și/sau
ajutorul pentru perioada rece a anului care se stabilesc
în baza cererii înregistrate pentru acordarea ajutorului
social, depusă de unul dintre membrii familiei cu
capacitate deplină de exercițiu, desemnat de aceasta,
sau, în cazurile prevăzute de lege, de către
reprezentantul legal al acesteia.
Data intrării în vigoare: 20.01.2017
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368460

Ordinul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat nr. 25
din 16.01.2017 privind
aprobarea și punerea în
aplicare a formularului
tipizat CPF17 "Cerere
privind modificarea perioadei
fiscale"
Monitorul Oficial Nr. 9-18 din
13.01.2017

Prin acest ordin a fost aprobat formularul-tip CPF17
„Cererea privind modificarea perioadei fiscale”.
Cererea menționată a fost stabilită pentru agenții
economici care au dreptul, în conformitate cu
prevederile Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007,
să aplice o perioadă fiscală diferită de anul calendaristic.
Cererea se va prezinta subdiviziunii Serviciului Fiscal
de Stat unde se deservește contribuabilul până la
începerea noii perioade fiscale. Prezentul ordin intră în
vigoare din data publicării.
Data intrării în vigoare: 20.01.2017
Textul Ordinului:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368565
Legea nr. 308 din 23.12.2016
pentru modificarea și
completarea Legii nr. 190-XV
din 8 mai 2003 cu privire la
veterani
Monitorul Oficial nr. 19-23
din 20.01.2017

Legea include alocații lunare de stat pentru merite
deosebite față de stat și anume:
a) alocație lunară nominală de stat pentru persoanele
cu merite deosebite față de stat (în continuare – alocație
nominală);
b) alocație lunară pentru merite deosebite față de stat
pentru soția/soțul sau mama/tatăl persoanelor decorate
post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul
„Ștefan cel Mare” (în continuare – alocație pentru merite
deosebite).
La fel, a fost stabilit dreptul la alocație pentru merite
deosebite soția/soțul sau mama/tatăl persoanelor
decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu
ordinul „Ștefan cel Mare”, care sunt beneficiari de
pensie sau alocații sociale de stat, conform legislației
naționale. Alocația pentru merite deosebite se stabilește
și se plătește soției ori soțului, după caz, iar în lipsa
acestora – unuia dintre părinții persoanei decorate postmortem. În cazul părinților inapți de muncă aflați în
divorț, cuantumul stabilit se împarte, la cerere, între ei
în părți egale.
Data intrării în vigoare: 01.09.2016
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368462

Legea nr. 315 din 23.12.2016
privind prestațiile sociale
pentru copii

Această lege stabilește prestațiile sociale pentru copii în
scopul asigurării unui sprijin financiar minim din partea
statului la nașterea copilului, pentru îngrijirea copilului,
pentru creșterea copiilor gemeni, precum și prestațiile
Monitorul Oficial nr. 19-23 din sociale de suport pentru copiii adoptați, copiii rămași
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temporar fără ocrotire părintească și copiii rămași fără
ocrotire părintească, inclusiv în vederea continuării
studiilor.
Legea prevede tipuri de prestație socială pentru copii,
după cum urmează:
Ø pentru copil, la naștere, se acordă indemnizație
unică la nașterea copilului;
Ø pentru copilul cu vârstă de până la 2 ani se
acordă indemnizație lunară pentru îngrijirea
copilului persoanei neasigurate;
Ø pentru copiii gemeni sau pentru mai mulți copii
născuți dintr-o singură sarcină se acordă, pentru

fiecare copil, indemnizație lunară de suport
pentru creșterea lor până la vârsta de 3 ani;
Ø pentru copilul rămas temporar fără ocrotire
părintească și pentru copilul rămas fără ocrotire
părintească plasați în serviciul de tutelă/curatelă
se acordă indemnizație lunară pentru întreținerea
copilului aflat sub tutelă/curatelă;
Ø pentru copilul adoptat se acordă indemnizație
lunară pentru întreținerea copilului adoptat;
Ø pentru copiii rămași temporar fără ocrotire
părintească și copiii rămași fără ocrotire
părintească, precum și pentru tinerii care, până la
împlinirea vârstei de 18 ani, dețineau statutul de
copil rămas fără ocrotire părintească, care își
continuă studiile în instituții de învățământ
profesional tehnic și în instituții de învățământ
superior se acordă indemnizație pentru
continuarea studiilor.
Ceea ce ține de cuantumul prestațiilor sociale pentru
copii, legea prevede următoarele valori de calcul:
Ø indemnizația unică la nașterea copilului se
stabilește în cuantum egal cu valoarea monetară
a coșului minim de bunuri necesare la nașterea
copilului (cuantumul
se aprobă anual de
Guvern);
Ø indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului
până la vârsta de 2 ani persoanei neasigurate,
indemnizația lunară pentru întreținerea copilului
aflat sub tutelă/curatelă, indemnizația lunară
pentru întreținerea copilului adoptat, precum și
indemnizația pentru continuarea studiilor se
achită în cuantumul stabilit de Guvern;
Ø indemnizația lunară de suport pentru creșterea
până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a
mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină
se acordă la cererea persoanelor asigurate și a
persoanelor a persoanelor neasigurate în
cuantum de 50% din mărimea indemnizației
lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta
de 2 ani, prevăzută pentru persoanele
neasigurate conform alin. (2), la data nașterii
copilului.
Data intrării în vigoare: 01.01.2017
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368464

Hotărârea Guvernului nr.
1457
din 30.12.2016 pentru
aprobarea Regulilor privind
prestarea serviciilor poștale

Prin prezenta hotărâre de Guvern au fost aprobate noi
reguli de prestare a serviciilor poştale, astfel încât
Hotărârea Guvernului nr. 798 din 18.06.2002 „Pentru
aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor
poştale” a fost abrogată.
Regulile sunt elaborate în temeiul şi în conformitate cu
Monitorul Oficial Nr. 24-29 din prevederile Legii comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17
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martie 2016, a Convenţiei Uniunii Poştale Universale,
Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare
la transportul aerian internaţional, Convenţiei relative la
contractul de transport internaţional al mărfurilor pe
şosele.
Regulie reglementează relaţiile dintre furnizorii de
servicii poştale şi beneficiarii acestor servicii, inclusiv
drepturile şi obligaţiile acestora, şi modul de furnizare a
serviciilor poştale.
Regulamentul stabilește exact condiţii de formă,
dimensiuni şi greutate pentru trimiterile poştale care fac
obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului
universal.
De asemenea, actul normativ numit stabileşte tipurile
serviciilor poştale şi regimurile lor, obiectele acestor
servicii, precum şi modul de plată a taxelor poştale
pentru serviciile poştale.
Regulie stabilesc serviciile poştale care sunt scutite de
taxe poştale.
Actul normativ vizat stabileşte detaliat: regulie de
depunere a trimiterilor poştale spre expediere; regulile
de distribuirea şi predarea trimiterilor poştale, drepturile
şi obligaţiile utilizatorilor de servicii poştale,
responsabilitatea furnizorilor de servicii poştale,
responsabilitatea
utilizatorilor,
soluționarea
reclamațiilor.
Data intrării în vigoare: 27.01.2017
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/md/368576/

Ordin comun al Ministrului
Sănătăţii şi al Companiei
Naționale de Asigurări în
Medicină nr. 1087/721 din
30.12.2016 despre aprobarea
Regulamentului privind
înregistrarea persoanei
la medicul de familie din
instituția medico-sanitară ce
prestează asistenţă medicală
primară în cadrul asigurării
obligatorii de asistenţă
medicală

Regulamentul aprobat stabilește noi reguli de
înregistrare a persoanei în instituția medico-sanitară
primară și medicul de familie.
Conform regulamentului, se stabileşte imperativ că, la
înregistrarea populației este obligatorie asigurarea
dreptului persoanei să aleagă prestatorul de servicii
medicale primare şi medicul de familie.
Fiecărei persoane trebuie să i se asigure accesul
nelimitat şi înregistrarea la un medic de familie, iar dacă
este posibil, şi dreptul de alegere sau schimbare a
acestuia.

Monitorul Oficial nr. 24-29 din Instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă
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medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală (IMS AMP), indiferent de forma
juridică de organizare, urmează să ofere, în mod
prioritar, posibilitatea persoanei (familiei) de a alege
medicul de familie în cadrul instituției care deservește
teritoriul unde își are locul de trai persoana respectivă.
Toți membrii familiei (cu același loc de trai), de regulă,
se înscriu la medicul de familie, care are atribuit pentru
deservire
teritoriul
(stradă/străzi,
bloc/blocuri,
localitate/localități), unde își au aceștia locul de trai.
Nou-născuții sunt înregistrați pe Lista medicului de
familie la care este înscrisă mama imediat după nașterea
copilului.
În cazul când persoana nu optează pentru un anumit
medic de familie, înregistrarea acesteia se efectuează la
medicul de familie care deservește teritoriul unde
persoana își are locul de trai.
Dacă opțiunea persoanei este pentru un medic de familie
ce deservește un alt teritoriu, decât cel în care persoana
are locul de trai, persoana va asigura deplasarea
medicului de familie și/sau asistentului medical la locul
său de trai, ori de câte ori aceasta este necesară.
Regulamentul distinge 3 modalități de înregistrare la
medicul de familie în cadrul sistemului asigurării
obligatorii de asistență medicală, și anume:
1) înregistrarea primară - conform datelor sistemului
informațional, persoana anterior nu a fost înregistrată la
medicul de familie;
2) schimbarea medicului de familie în cadrul aceleiași
IMS AMP;
3) schimbarea medicului de familie și IMS AMP.
Înregistrarea primară la medicul de familie se poate
efectua pe tot parcursul anului.

Schimbarea medicului de familie și IMS AMP este
posibilă pe tot parcursul anului, dar nu mai devreme de
6 luni de la ultima schimbare/înregistrare primară, cu
excepția cazurilor când persoana și-a schimbat locul de
trai în altă localitate/sector.
În calitate de temei pentru confirmarea înregistrării la
medicul de familie pentru IMS AMP servește cererea de
înregistrare la medicul de familie din cadrul instituției
medico-sanitare ce prestează asistență medicală primară
în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală,
înregistrată în sistemul informațional. Cererea formularul nr.1-33/c este aprobat prin anexa nr.1 la
prezentul Regulament.
Regulamentul stabilește exhaustiv cazurile când poate fi
refuzată înregistrarea persoanei de către un medic de
familie pe lista sa - doar în următoarele cazuri:
1) persoana nu are locul de trai pe teritoriul atribuit
pentru
deservire
IMS
AMP;
2) numărul de persoane înregistrate pe Lista medicului
de familie depășește normativul prevăzut de actele
normative în vigoare, cu excepția când deservește mai
multe practici ale medicului de familie, din cauza
asigurării insuficiente cu medici de familie;
3) nu au trecut 6 luni consecutive din momentul ultimei
înregistrări a persoanei la un medic de familie din cadrul
unei IMS AMP, cu excepția cazurilor când persoana a
schimbat locul de trai.
Despre refuz, medical are obligația să informeze
persoana în termen de 10 zile calendaristice de la
depunerea cererii.
Suplimentar, Regulamentul reglementează modul de
acordare a asistenței medicale, în cazul înregistrării
primare și schimbării medicului de familie în cadrul
aceleiași IMS AMP.
Data intrării în vigoare: 27.01.2017
Textul actului normative:
http://lex.justice.md/md/368605/

