
MINISTERUL
SANATAIII, MUNCII

$I PROTECTIEI SOCIALE
AL REPUBLICI MOLDOVA

MINISTRY
OF HEALTH, LABOUR

AND SOCIAL PROTECTION
OF TIIE REPUBLIC OF MOLDOVA

ORDIN
municipiul Chiqindu

i 5 martie 2021 Nr. 2i9

Cu privire Ia stabilirea modaliti{ii de acordare
a indemniza[iei unice in cazul personalului decedat in lupta cu COVID-19

in scopul asiguririi implement6rii prevederilor art. YIz din Legea nr. 6912020

,,Cu privire la instituirea unor mdsuri pe perioada stdrii de urgen!6 in sSnitate publicd

Ei modificarea unor acte normative" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2020,
nr. 124-125, art. 222), cu modificSrile ulterioare, Ei Hotdririi Guvemului nr. 2ll202l
,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de solicitare qi acordare a

indemnizaliei unice in cazul personalului decedat in lupta cu COVID-I9 din cadrul
instituliilor medico-sanitare publice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,202l,
nr. 66-72, art. 58), cu modificdrile ulterioare, in conformitate cu prevederile
Regulamentului cu privire La organizarea qi funclionarea Ministerului Sbnitdfii,
Muncii qi Protecliei Sociale, aprobat prin HotSrirea Guvernului nr. 69412017,

ORDON:

1. Conducitorii instituliilor medico-sanitare publice, instituliilor/subdiviziunilor
medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apdrdrii,
Administraliei Nalionale a Penitenciarelor qi Serviciului de Informalii Ei Securitate,
sub proprie rdspundere:

1) vor recepliona cererile pentru stabilirea indemnizaliei unice in cazul
personalului decedat in lupta cu COVID-I9, care a activat in cadrul instituliei, de la
persoanele care au obfinut dreptul la indemnizalie unicd sau tutorelui (curatorului)
acestuia, conform anexei nr. 1 Ia prezentul ordin;

2) vor asigura p6strarea cererilor pentru stabilirea indemnizaliei unice, in dosarele
personale ale angajalilor decedali, cu anexarea copiilor urmStoarelor acte

confirmative:
a) actul de identitate al, solicitantului;
b) cerlificatul de deces al intrefindtorului;
c) certificatul constatator de deces (formularul l06le), eliberat de Agenlia
Nalionalb pentru SinState Publici (care confirmd cauza decesului - infecfia
Covid-19);
d) acte de stare civilS, care adeveresc cdsdtoria/gradul de rudenie cu persoana

decedatS;

e) datele bancare ale decedatului;



f) copia actului de identitate al reprezentantului legal al copilului, in caz de

solicitare a dreptului la indemnizalie in beneficiul copilului persoanei decedate;
g) certificatul de studii al copilului decedatului cu vArsta cuprinsi intre 18 gi 23

de ani, eliberat de instituliile de invSldmint respective (secundar, mediu de

specialitate Ei superior), in caz de solicitare a dreptului la indemnizalie in
beneficiul copilului persoanei decedate.

3) vor intocmi qi vor prezenta Ministerului Sdndtdlii, Muncii qi Protecfiei Sociale
(prescurtat - Minister), lunar, pind la data de 5 a frecdrei luni, Lista nominald a
personalului decedat ca urmare a infectdrii in cadrul desf6Eurdrii nemijlocite a

activit6lii medicale in lupta cu COVID-I9, conform anexei nr. 1 la Regulamentul cu
privire la modul de solicitare Ei acordare a indemnizaliei unice in cazul personalului
decedat in lupta cu COVID-l9 din cadrul instituliilor medico-sanitare publice,
aprobat prin Hot6rdrea Guvernului nr. 2112021.

4) vor elibera, pe proprie rdspundere, qi vor prezenta Ministerului SAn6t6lii,
Muncii qi Protecfiei Sociale, concomitent cu Lista nominald a personalului decedat in
lupti cu COVID-l9, certificatele ce confirmd cd persoanele decedate au desfbEurat

nemijlocit activitEli medicale in lupta cu COVID-l9, conform anexei nr. 2 la
Regulamentul cu privire la modul de solicitare qi acordare a indemniza[iei unice in
cazul personalului decedat in lupta cu COVID-I9 din cadrul instituliilor medico-
sanitare publice, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 2112021.

5) vor asigura efectuarea pl1tlii indemnizaliei unice, in termen de 2 (douit) zile
lucrdtoare de la data incasdrii pe contul instituliei a mijloacelor financiare transferate
de cdtre Minister,. la contul bancar al solicitantului, care a oblinut dreptul la
indemnizalia respectivS.

6) vor prezenta lunar avtzul de confirmare referitor la receplionarea sumelor
transferate de cStre Ministerul SdndtSlii, Muncii Ei Protecliei Sociale, precum Ei

efectuarea plililor persoanelor ce au oblinut dreptul la indemnizalie unicd in cazul
personalul decedat in luptd cu COVID-I9, conform anexeinr.2laprezentul ordin.

2. Seclia financiar-administrativd, a Ministerului SdndtSfii, Muncii Ei Protecliei
Sociale:

1) va examina qi va sistematiza Listele nominale a personalului decedat in lupta cu

COVID-I9, prezentate de instituliile medico-sanitare publice, instituliile/
subdiviziunile medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Ap6rdrii, Administraliei Nalionale a Penitenciarelor qi Serviciului de Informalii Ei

Securitate;
2)va estima volumul mijloacelor necesare pentru plxa indemnizaliilor unice;
3) va elabora qi va promova in modul corespunzdtor proiectul hotdririi de Guvern

cu privire la alocarea mijloacelor financiare;
4) va asigura transferarea pe contul instituliilor medico-sanitare publice,

instituliilor/subdiviziunilor medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,

Ministerului Ap6r[rii, Administraliei Nalionale a Penitenciarelor qi Serviciului de

Informafii qi Securitate, mijloacele financiare necesare pentru plata indemnizaliilor
uni ce, in b aza s oli citiri I or conducdtoril or instituli ilor;



5) va elabora qi va prezenta spre aprobare conducerii Ministerului S6n6talii,
Muncii qi Protecliei Sociale, ordinul privind acordarea indemnizaliei unice urmaqilor
personalului decedat ca urmare a infectSrii in cadrul desfr;urSrii nemijlocite a

activitSlii medicale in lupta cu COVID-I9.

3. Rdspunderea pentru acordarea dreptului la indemnizatia unicd, efectuarea in
termen a transferului la contul bancar al solicitantului, precum Ei utilizarea conform
destinaliei a mijloacelor financiare transferate de citre Minister, o poartl personal
conducStorii instituliilor medico-sanitare publice, instituliilor/subdiviziunilor
medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apdrdrii,
Administraliei Nalionale a Penitenciarelor qi Serviciului de Informalii qi Securitate.

4. Prczentul ordin se aduce la cunoqtinla persoanelor interesate.

5. Controlul executSrii prezentului ordin mi-l asum personal.

SECRETAR DE STAT d fa&c-- Tatiana ZATiC



Subsemnatul(a).

Anexa nr.1

la Ordinul nr. 219 din 15 martie 2021

,,Cu privire la stabilirea modalitd{ii de acordare

a indemniza[iei unice in cazul personalului decedat in lupta cu COVID-19"

Cdtre conducdtorul IMSP
Dl/dna

CERERE

numele, prenumele, patronimicul solicitantului

ndscut(d) la data de
tifrlmld alla buletinului de identitate (paqaportului) cu seria, numdrul
IDNP
cu domiciliul in
in temeiul articolului VI2 din Legea nr. 69 din2l mai2020 ,,Cu privire la instituirea unor mdsuri pe
perioada st6rii de urgenld in sdndtate publicd qi modificarea unor acte normative",
solicit s6-mi acordali compensa{ia unicd in mdrime de 100.000 lei, pentru

dl/dna , decedat(d) in lupta cu COVID-I9la data de
-Ziua-;iuna;anuT-

care imi este

* l-5 obligatorii, 6-8 dupa caz

Am fost informat(d) despre prevederile Regulamentului cu privire la modul de solicitare qi

acordare a indemnizaliei unice in cazul personalului decedat in lupta cu COVID-l9 din cadrul
instituliilor medico-sanitare publice, aprobat prin Hotdrirea de Guvern nr.2Il202l.

imi asum rdspunderea pentru informatia declaratd in prezenta cerere qi in cazul identificdrii
unor noi beneficiari md oblig sd le achit acestora cota-parte a sumei compensaliei unice primite de

mine, in proporlii egale.

sot, sotie, tatA, mamd, fiu, fiic[

Nr. Documentele depuse (necesare) Data depunerii
I Buletinul de identitate
) Certificatul de deces al intretindtorului
3 Certificatul constatator de deces (formularul 106/e)
4 Act de stare civild care adeveresc gradul de rudenie cu

decedatul (de indicat dupd caz)
4.1

4.2

4.3

5 Datele bancare ale solicitantului
6 Actul de identitate al reprezentantului leeal al copilului
7 Certificatul de studii al copilului (18-23 ani)
8 Alte (de indicat dupd caz)

8.1

8.2

numele, prenumele solicitantului (semnltura) ----IAaio-



Anexa nr.2
laOrdinul nr.219 din 15 mafiie202l

,,Cu privire la stabilirea modalitalii de acordare

a indemnizaliei unice in cazul personalului decedat in lupta cu COVID-19"

Ministerul SAndtAtrii, Muncii qi Protecliei Sociale

IMSP

AVIZ Nr.

ln conformitate cu Hotdrirea Guvernului nr. 2l din 03 martie 2021 Pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de solicitare Ei acordare a indemnizaliei unice in cazul
personalului decedat in lupta cu COVID-l9 din cadrul instituliilor medico-sanitare publice"
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2027,nr.66-72, art. 58),

Ministerul SdndtAlii, Muncii qi Protecliei Sociale a transferat pe contul IMSP urmdtoarele sume
pentru acordarea indemnizaliilor unice in caztil personalului decedat in lupta cu COVID-I9
din cadrul institu

Atenfie: In termen de trei zile suntefi obligali sd expediali

din

SAnAtAtii, Muncii Ei Protecliei Sociale Avizul anexat mai jos precum
primite la bilantul instituliei qi achitate persoanelor ce au obfinut

in adresa

cd sumele
dreptul la

Ministerului
indicate sunt
indemnizalie

unicd dupd cum trmeazd.'.

$eful Secliei financiar-administrative

Contabil-qef

Numele $i umele angaiatului decedat

1

2

J

Total

AVTZ DE CONFIRMARE

il

Conducdtorul

Contabil-qef

L.$.

IMSP

Confirmd primirea sumelor indicate in avizm. din

Suma lei

Suma aceastd este primitd la bilanlul instituliei, Ei

achitatd persoanelor care au oblinut dreptul la
indemnizafie unic5.

medico-sanitare

Suma


