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I. INTRODUCERE 

Practic toate țările lumii recunosc importanța timpului petrecut de părinți îngrijind de copiii lor. Cu cât 
mai mic copilul, cu atât are nevoie de mai multă atenție și îngrijire. Țările Uniunii Europene, și nu numai, 
prevăd în lege durata de concediu la care au dreptul mama și tatăl copilului nou născut. În același timp, 
majoritatea țărilor Europene recunosc și importanța participării femeilor și bărbaților pe piața muncii în 
mod egal și astfel, promovează politici care încearcă să balanseze responsabilitatea fiecărui dintre 
părinți pentru îngrijirea copiilor cu participarea egală pe piața muncii.   
 
Politicile de acordare a concediilor de maternitate, de paternitate și de îngrijire a copilului nu pot fi 
tratate de sine stătător, dar formează o parte integrală din politicile naționale de susținere a familiilor. 
Aceste politici au fațete multiple și tind să realizeze o gamă largă de obiective inter-dependente:  
 

 Să ajute părinților să găsească un echilibru potrivit între viața profesională și cea de familie; 

 Să creeze condiții care să le permită angajaților să aibă atâți copii câți își doresc în perioada când 
și-i doresc; 

 Să valorifice forța de muncă feminină pe deplin pentru a stimula creșterea economică și pentru 
a sprijini durabilitatea financiară a sistemelor de protecție socială;  

 Să contracareze sărăcia în familie;  

 Să promoveze dezvoltarea sănătoasă a copiilor și, în general, să sporească bunăstarea copiilor 
pe parcursul primilor ani1.     

 
Aceste politici au o deosebită importanță pentru asigurarea egalității de gen în societate: pentru 

partajarea corectă a datoriilor casnice și pentru îmbunătățirea situației femeilor pe piața muncii. Mai 

mult ca atât, o perspectivă mai nouă accentuează dreptul copilului la timp petrecut cu ambii părinți. Și 

nu în ultimul rând, asigurarea egalității de gen în utilizarea concediului de îngrijire a copilului este văzută 

ca o cale de a permite bărbaților și femeilor să aibă atâți copii câți își doresc2.     

Această notă analitică va aborda concediul parțial-plătit de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani în 
Republica Moldova și necesitatea de reformare a acestuia pentru participarea mai sporită a femeilor pe 
piața muncii și asigurarea unui echilibru mai corect între mame și tați în ceea ce privește îngrijirea 
copilului. 
 
În opinia noastră, concediul de îngrijire a copilului, cum este prevăzut acum în Moldova, eșuează din 
toate punctele de vedere: 1. Nu sporește fertilitatea / nu motivează cuplurile să aibă mai mulți copii; 2. 
Reduce participarea femeilor cu copii mici pe piața muncii; 3. Nu-i motivează pe tați să participe și ei la 
îngrijirea copiilor; 4. Este o povară pentru angajatori, care trebuie să mențină locul de muncă 
îngrijitorului pe o perioadă mai lungă decât oricare țară în Uniunea Europeană; și 5. Discriminează 
indirect femeile tinere atunci când vor să se angajeze. Reformarea acestui concediu ne pare un 
imperativ nu numai pentru asigurarea egalității de gen și dezvoltarea economică a țării, ci și pentru 
sporirea ratei fertilității la noi în republică.   
 

                                                           
1 Thevenon, O. și A. Solaz (2013), ”Efectele Politicilor de Concedii Parentale pe Piața Muncii în Țările OECD”, Note 
Analitice OECD pe Social, Ocuparea Forței de Muncă și Migrare, Nr. 141, p. 22.   
2 Duvander A. și M. Johansson (2010), ”Care sunt efectele reformelor ce promovează utilizarea de către tați a 
concediului parental?”, p. 3.  
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După o succintă prezentare a cadrului legal actual în Moldova referitor la concediul de îngrijire a 
copilului, nota va analiza efectele directe și indirecte ale legislației asupra participării femeilor pe piața 
muncii și asupra divizării responsabilității de îngrijire a copilului între mame și tați. Apoi vom face o 
comparație dintre prevederile legale din Moldova și cele din țările Uniunii Europene la următoarele 
capitole: durata concediului de îngrijire a copilului, suma indemnizației pe parcursul concediului și 
măsuri pozitive de încurajare a taților să beneficieze de acest concediu. Spre final vom oferi câteva 
opțiuni de reformare a concediului de îngrijire a copilului, inclusiv cu implicațiile financiare, întru 
sporirea participării femeilor pe piața muncii și atingerea unui echilibru mai corect între 
responsabilitățile taților și mamelor de îngrijire a copiilor.       
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: OECD (2011b), Baza de Date OECD pe Familii, ”Indicatorul PF2.3: Concediu adițional pentru părinți angajați”, 
Departamentul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială, www.oecd.org/els/social/family//database.  

 
 
II. CE SPUNE LEGISLAȚIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA? 

Legislația Republicii Moldova este destul de ”generoasă” în ceea ce privește acordarea concediilor de 

îngrijire a copilului. Pe lângă concediu de maternitate, concediu parțial plătit de îngrijire a copilului până 

la 3 ani, legislația mai oferă și concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 

6 ani cu menținerea locului de muncă. Deci, teoretic, o mamă poate sta acasă cu copilul 6 ani de zile, sau 

312 săptămâni și angajatorul este obligat să-i păstreze locul de muncă. În așa fel, putem înțelege de ce 

mulți angajatori discriminează femeile tinere, adresându-le întrebări private de genul: dacă planifică să 

aibă copii în viitorul apropiat. După cum am menționat și mai sus, în această notă ne vom focusa pe 

reforma concediului parțial plătit de îngrijire a copilului până la 3 ani. Durata acestui concediu și 

Definițiile diferitelor tipuri de Concedii 

Concediu de Maternitate – este concediu oferit femeilor angajate, cu păstrarea locului de muncă, 

înainte de și după naștere sau, în unele țări, înainte de și după adopție. Aproape toate țările OECD au ratificat 

durata minimă de 14 săptămâni concediu plătit, recomandată de Organizația Internațională a Muncii (ILO) și 

multe țări oferă concediu de maternitate fixat cu durata mai mare decât minimul de 14 săptămâni. 

Majoritatea țărilor permit beneficiarilor să combine concediul de înainte și cel după naștere, în timp ce altele 

prescriu o perioadă scurtă de concediu înainte de naștere și de la șase la zece săptămâni după naștere. 

Aproape toate țările OECD oferă indemnizații plătite din fondurile publice pe parcursul concediului de 

maternitate.  

Concediu de Paternitate – este concediu oferit taților angajați, cu păstrarea locului de muncă, după 

naștere. În general, perioada concediului de paternitate este mult mai scurtă decât cea a concediului de 

maternitate. Din motivul perioadei scurte de absență, angajații care beneficiază de concediu paternal deseori 

continuă să primească suma integrală a salariului pe parcursul concediului.   

Concediu Parental (de îngrijire a copilului) – este concediu oferit părinților angajați, cu păstrarea locului 

de muncă, care vine să suplimenteze concediile de maternitate și paternitate. De obicei, dar nu în toate 

cazurile, concediu parental se oferă imediat după concediul de maternitate. Dreptul la concediu parental 

este stipulat pentru fiecare părinte în parte sau este unic pentru familie (părinții pot să divizeze perioada de 

concediu între dânșii). Cu toate acestea, ambii părinți nu pot beneficia de indemnizația de îngrijire a copilului 

în același timp.   

http://www.oecd.org/els/social/family/database
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mărimea indemnizațiilor pe parcursul lui sunt elemente esențiale care determină tinerele familii să 

beneficieze sau nu de această prevedere.    

De asemenea, este important de menționat că legea prevede că concediul ”poate fi folosit opţional, în 

baza unei cereri scrise, şi de tatăl copilului, bunică, bunel sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de 

îngrijirea copilului.”Cu toate acestea, după cum vom vedea mai jos, în marea majoritate a cazurilor, 

mamele sunt acelea care aleg să beneficieze de acest concediu. Deci, unul din scopurile reformării 

acestui concediu trebuie să fie încurajarea taților să beneficieze și ei de aceste prevederi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O altă prevedere a Codului Muncii este că ”Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi 

folosit integral sau pe părţi în orice timp, până când copilul va împlini vârsta de 3 ani.” (Ce arată datele 

pentru MD?). Deci, teoretic, tinerele mame sau tați pot combina îngrijirea copilului cu datoriile și 

ambițiile profesionale. Părintele care se întoarce la serviciu în condiţiile timpului de muncă parțial nu 

pierde indemnizația de îngrijire a copilului – această prevedere ar trebui să fie ca o motivație pentru 

tinerele mame să se întoarcă la muncă cu program redus deoarece ele ar primi salariu pe program redus 

și indemnizația de îngrijire a copilului. Cu toate acestea, realitatea este alta și vom vedea mai jos 

implicarea mamelor cu copii mici pe piața muncii. De ce mai multe mame nu beneficiază de această 

posibilitate? Probabil, alegerea de a ieși sau nu la muncă cu program redus pe parcursul concediului de 

îngrijire a copilului are de-a face cu suma de care beneficiază persoana.     

Care-i mărimea indemnizației pe care o primește mama sau tatăl atunci când beneficiază de concediu 

parțial plătit pentru îngrijirea copilului? Conform aliniatului (6) Articolului 18 din Legea Nr. 289, 

”Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită 

la art. 7, dar nu mai puţin de 400 de lei pentru fiecare copil.” Și baza de calcul al indemnizației ”o 

constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii 

naşterii copilului”. Conform ultimelor date de la Casa Națională de Asigurări Sociale, mărimea media a 

prestației este de 1,070.31 Lei. Această indemnizație este mai mică decât salariul minim garantat de 

1,650 Lei. Mai mult ca atât, această sumă este mai mică decât minimul de existență: conform Biroului 

Codul Muncii nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, 
art.648) 
”Articolul 124 Concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului 
(1) Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se acordă un 
concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice (în cazul 
sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile 
calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile 
calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut la art.123 alin.(2). 
(2) În baza unei cereri scrise, persoanelor indicate la alin.(1), după expirarea concediului de maternitate, li 
se acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, cu achitarea 
indemnizaţiei din bugetul asigurărilor sociale de stat. 
(3) Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe părţi în orice timp, până 
când copilul va împlini vârsta de 3 ani. Acest concediu se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea 
în muncă specială, şi în stagiul de cotizare. 
(4) Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit opţional, în baza unei cereri scrise, şi de 
tatăl copilului, bunică, bunel sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi de 
tutore. 
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Național de Statistică, în anul 2013 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru 

o persoană 1,612.3 lei3.  

Deci, Legislația în Republica Moldova, pe de o parte, este destul de ”generoasă” în ceea ce privește 

acordarea concediului de îngrijire a copilului – durata este destul de mare. Pe de altă parte, procentajul 

și însăși suma indemnizației pe care le primesc mamele sau tații este destul de mică (30%, 1,070.31 Lei). 

Care sunt efectele acestor prevederi legislative pe participarea femeilor cu copii mici pe piața muncii și 

implicarea taților în îngrijirea copiilor?    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SITUAȚIA ÎN MOLDOVA LA MOMENT 

Conform Raportului Social pe anul 2012, întocmit de Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, 

numărul beneficiarilor de indemnizație lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani s-a mărit 

destul de semnificativ în perioada 2009 – 20124. Acest fenomen este curios luând în considerație că 

numărul beneficiarilor de indemnizație unică la nașterea primului copil și indemnizație unică la nașterea 

fiecărui copil următor practic a rămas constant în aceeași perioadă. Deci, numărul nașterilor a rămas 

                                                           
3 Biroul Național de Statistică, http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4356  
4 Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Raport Social Anul 2012, 
http://www.mpsfc.gov.md/md/rapoarte/   

Lege Nr. 289 din  22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte 
prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168-170, art.773) 
”Articolul 7. Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale 
(2) Baza de calcul al indemnizaţiei de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) o constituie venitul 
mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit 
din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului 
prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat  premergătoare perioadei incluse în 
calcul. 
Articolul 18. Indemnizaţia pentru creşterea copilului 
(1) Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani la toate 
unităţile în care desfăşoară activităţi are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului de la data 
acordării concediului şi până la vârsta de 3 ani a copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru 
îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începând de la data ultimei 
acordări a concediului. 
 (2) De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: unul dintre părinţi, 
bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorele, dacă sânt 
persoane asigurate şi îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului de cotizare prevăzute la art. 6 alin. (1), 
(2) sau (3). 
 (3) În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie pentru creşterea copilului îşi reia activitatea în condiţiile 
timpului de muncă integral înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului sau se angajează la o 
altă unitate, indemnizaţia stabilită se suspendă şi se stabileşte uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2), 
dacă întruneşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (3). 
(4) În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de 
muncă parţial, indemnizaţia nu se suspendă. 
(6) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită la 
art. 7, dar nu mai puţin de 400 de lei pentru fiecare copil.” 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4356
http://www.mpsfc.gov.md/md/rapoarte/
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practic constant în ultimii ani, pe când numărul persoanelor care au ales să beneficieze de concediu 

parțial plătit pentru îngrijirea copilului (plus persoanele care deja beneficiau) a crescut cu 6,389 de 

persoane sau cu aproape 22%!    

 
Figură 1: Numărul beneficiarilor de indemnizație unică la nașterea primului copil, la nașterea fiecărui copil următor și pentru 
creșterea copilului până la vârsta de 3 ani.  
Sursa: Raportul Social Anual 2012, MMPF,http://www.mmpsf.gov.md/file/2014/RAPOARTE/MMPSF_RS_2012.pdf  

 
Respectiv, a crescut și suma totală a indemnizațiilor pe perioada 2009 – 2012. Cum este și logic din 
tabelul de mai sus, cel mai mult a crescut suma totală pentru indemnizațiile lunare pentru creșterea 
copilului până la vârsta de 3 ani: de la 14,628,200 Lei în 2009 până la 32,411,600 în 2012. Deci, practic 
costurile acestei indemnizații pentru sistemul de asigurări sociale practic s-a dublat în 4 ani (aceste 
calcule nu iau în considerație efectele inflației în această perioadă). 
   
Cum și era de așteptat, majoritatea copleșitoare a persoanelor care beneficiază de concediu parțial plătit 

de îngrijire a copilului sunt mamele. În 2012, din 35,657 de beneficiari, 35,179 au fost mamele și doar 

270 tații. În procentaje: 98.66% dintre beneficiari au fost mamele și doar 0.76% tații, și 0.59% alte 

persoane. Aceste cifre ilustrează imaginea unei țări conservatoare, unde majoritatea poverii îngrijirii 

copiilor este pusă pe umerii femeilor. Astfel, orice inițiativă de reformare a concediului de îngrijire a 

copilului trebuie să includă stimulente ca mai mulți tați să beneficieze de această prevedere, care, până 

la urmă, este un drept al lor, dar și a copiilor lor. 

Pe parcursul anilor 2009 – 2012, numărul mamelor care au beneficiat de acest concediu a crescut de la 

27,528 la 35,179, sau cu aproape 28%. În aceeași perioadă, numărul taților s-a micșorat de la 668 la 270, 

http://www.mmpsf.gov.md/file/2014/RAPOARTE/MMPSF_RS_2012.pdf
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practic de două ori. Deci, pe lângă faptul că mamele constituie marea majoritate a beneficiarilor 

concediului de îngrijire a copilului, decalajul dintre ele și tați a crescut și mai mult în ultimii ani. 

 
Figură 2: Costurile pentru indemnizația unică la nașterea primului copil, la nașterea fiecărui copil următor și pentru 
creșterea copilului până la vârsta de 3 ani.  
Sursa: Raportul Social Anual 2012, MMPF,http://www.mmpsf.gov.md/file/2014/RAPOARTE/MMPSF_RS_2012.pdf 

De ce tații nu doresc să beneficieze de această posibilitate? Un răspuns ar fi, după cum este menționat și 

mai sus, caracteristica conservatoare a societății Moldovenești, unde se așteaptă ca mama să îngrijească 

de copii, pe când tata să câștige bani pentru întreținerea familiei și să progreseze în carieră.   

 
Figură 3: Beneficiarii indemnizației lunare pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani.  
Sursa: Raportul Social Anual 2012, MMPF,http://www.mmpsf.gov.md/file/2014/RAPOARTE/MMPSF_RS_2012.pdf 

http://www.mmpsf.gov.md/file/2014/RAPOARTE/MMPSF_RS_2012.pdf
http://www.mmpsf.gov.md/file/2014/RAPOARTE/MMPSF_RS_2012.pdf


8 
 

Mai mult ca atât, aceste circumstanțe duc la discriminarea femeii prin modul în care afectează 

comportamentul angajatorilor. Marea majoritate a angajatorilor din Moldova ar pleda pentru angajarea 

unui bărbat tânăr decât a unei femei tinere din cauza ”costurilor” pe care le-ar suporta dacă femeia 

rămâne gravidă. Datele oficiale confirmă această tendință - rata de participare a femeilor pe piaţa 

muncii care au un copil de vârstă preşcolară este de 38,4% (în anul 2013) comparativ cu 56,3% a 

femeilor care nu au copii de vârstă preşcolară. Graficul de mai jos ilustrează foarte evident care este 

impactul maternităţii asupra participării femeilor pe piaţa muncii. 

 

 
Figură 4: Populaţia în vârstă de 20-49 ani după participarea la activitatea economică,numărul de copii de vârstă 
preşcolară, 2013. Sursa: 
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/ocupare_somaj/Forta_Munca_2014.pdf  

 
Astfel, se produce un cerc vicios: atâta timp cât mamele reduc participarea lor pe piața muncii când au 

copii mici, angajatorii nu sunt motivați să investească în angajații de gen feminin. Politicile care 

reconciliază viața de familie cu cea profesională vor contribui la rate mai înalte de angajare a femeilor, 

mai ales celor cu copii mici. 

În contextul situației demografice din țările Uniunii Europene, unul din principalele obiective ale 

politicilor care conciliază viața profesională cu cea de familie este sporirea natalității. Dacă un cuplu este 

asigurat că sistemul de asigurare o să-l susțină potrivit în perioada când copilul este mic, atunci acest 

cuplu este motivat să aibă mai mulți copii. Mai mult ca atât, dacă mama este încrezută că tatăl va 

participa corespunzător la îngrijirea copiilor, ea va fi de acord să aibă mai mulți copii. În acest context, 

concediul de îngrijire a copilului din Moldova nu-și îndeplinește obiectivul demografic. Rata fertilității a 

rămas practic neschimbată pe parcursul ultimilor ani în Moldova și este considerabil mai joasă decât 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/ocupare_somaj/Forta_Munca_2014.pdf
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media Europeană și decât ratele din țările vecine. O parte din soluția pentru redresarea situației 

demografice deplorabile de la noi din țară este promovarea politicilor care să concilieze viața 

profesională cu cea de familie.  

 
Figură 5: Rata fertilității în regiune 
Sursa: EUROSTAT, Comisia Europeană, Statistica Fertilității în țările Europene 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fertility_statistics#Main_statistical_findings 
 
Una din aceste politici este concediul parțial plătit de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani. Până 

acum am văzut cine dintre părinți alege să beneficieze de această prevedere și care sunt efectele asupra 

participării femeilor pe piața muncii și asupra ratei fertilității. În următorul capitol vom compara situația 

din Republica Moldova cu țările membre ale Uniunii Europene și vom vedea încă o confirmare că 

concediul de îngrijire a copilului trebuie reformat pentru un echilibru mai corect dintre bărbați și femei 

în ceea ce privește îngrijirea copiilor și pentru sporirea participării femeilor pe piața muncii. 

IV. MOLDOVA ÎN COMPARAȚIE CU ȚĂRILE UE 

Când comparăm prevederile legale pentru concediu de îngrijire a copilului din Moldova cu cele din țările 

Uniunii Europene, apar și mai multe întrebări și nedumeriri. Pentru început, menționăm că Moldova este 

considerabil mai săracă decât toate țările Uniunii Europene, deci are mult mai puține fonduri în sistemul 

național de asigurări. Din această situație reiese că Moldova ar trebui să aibă o politică foarte bine 

balansată între oferirea noilor părinți concediu de îngrijire a copilului și durabilitatea financiară a 

sistemului de asigurări sociale.   

În Uniunea Europeană fiecare stat are o politică diferită în ceea ce privește acordarea concediului de 

îngrijire a copilului. Și variațiile sunt mult mai mari la acest capitol decât la oferirea concediului de 

maternitate (majoritatea statelor au un minim plătit de 14 săptămâni): în unele țări, tinerii părinți pot să 

combine munca cu normă redusă cu concediu; în alte țări, părinții pot beneficia de un număr limitat de 

săptămâni până când copilul împlinește 3 sau 6 ani; în Suedia, dacă tatăl alege să ia același număr de luni 

concediu ca și mama, familia primește scutiri fiscale; în Norvegia, ambii părinți pot să lucreze cu program 

redus și restul orelor de muncă să fie achitate ca concediu de îngrijire a copilului. Flexibilitatea în 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fertility_statistics#Main_statistical_findings
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beneficierea de concediu de îngrijire a copilului caracterizează multe dintre sistemele țărilor Europene: 

mamelor și taților li se oferă mai multe opțiuni de a combina viața profesională cu îngrijirea copiilor mici, 

cu oferirea diferitor stimulente pentru o implicare echilibrată a ambilor părinți. Efectele principale sunt: 

implicarea sporită a femeilor pe piața muncii și un echilibru corect între bărbați și femei în ceea ce 

privește îngrijirea copiilor. Aceste efecte, la rândul lor, determină cuplurile să aibă numărul de copii pe 

care și-i doresc în perioada de timp care le convine, fără sacrificii în viața profesională.    

Moldova oferă 148 de săptămâni de concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 

ani, mai mult decât oricare țară din Uniunea Europeană. Altfel spus, Moldova, cea mai săracă țară din 

Europa, își permite să plătească indemnizație părintelui care îngrijește de copilul mic o perioadă mai 

îndelungată decât țările bogate din UE. Următoarele țări după durata concediului de îngrijire a copilului 

sunt Finlanda (140 săptămâni), Spania (140), Ungaria (136) și Republica Slovacă (136). Țările Baltice 

oferă de la 44 la 62 de săptămâni, și România oferă 98 de săptămâni. Și acesta este doar concediul 

parțial plătit; să ne amintim că Moldova mai oferă 3 ani (156 săptămâni) de concediu suplimentar 

neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 6 ani cu menținerea locului de muncă. Mai mult ca 

atât, sistemul în Moldova nu oferă flexibilitate destulă familiei: acele 148 de săptămâni parțial plătite 

trebuie folosite până când copilul împlinește vârsta de 3 ani; persoana beneficiară nu poate să aleagă o 

durată mai scurtă a concediului cu o indemnizație mai mare; nu există stimulente ca mama și tatăl să 

divizeze între ei perioada de concediu.  

Pentru a avea o priveliște comprehensivă asupra comparației dintre Republica Moldova și țările Uniunii 

Europene la capitolul acordării concediului de îngrijire a copilului, nu-i destul să ne uităm la durata 

concediului. Trebuie să luăm în considerație procentajul salariului (indemnizația) care este plătit pe 

parcursul concediului. Este important de menționat că-n țările Uniunii Europene schemele de calculare a 

indemnizației sunt foarte diferite. 

 
Figură 6: Concediul de îngrijire a copilului în UE și Moldova 
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Sursa: OECD (2011b), Baza de Date OECD pe Familii, ”Indicatorul PF2.1: Caracteristicile de bază ale sistemelor de concedii 
parentale”, Departamentul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială, www.oecd.org/els/social/family//database. 
 

De exemplu, în Austria, tânăra familie are 5 (!) opțiuni de divizare a concediului – cu cât mai mare 

indemnizația, cu atât mai scurt concediu. În Estonia sunt 2 opțiuni: 100% din salariu pe o perioadă mai 

scurtă sau o rată fixă a indemnizației pe o perioadă mai lungă. În Suedia primele 390 de zile ale 

concediului sunt plătite la 80% din salariu, iar următoarea perioadă la o rată fixă. Pe de altă parte, în 

Grecia, Irlanda, Spania, Regatul Unit, Malta și Cipru, concediul de îngrijire a copilului este neplătit.  

 
Figură 7: Indemnizația de îngrijire a copilului în UE și Moldova 
Sursa: OECD (2011b), Baza de Date OECD pe Familii, ”Indicatorul PF2.1: Caracteristicile de bază ale sistemelor de concedii 
parentale”, Departamentul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială, www.oecd.org/els/social/family//database. 

 
În Moldova cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din venitul mediu 

lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului. Acest 

procentaj este un mai mic de media Europeană de 38.4% și-i similar cu procentajele din Italia (30%) și 

Portugalia (25%). După cum a fost menționat și mai sus, tânăra familie nu are flexibilitate în ceea ce 

privește ajustarea procentajului indemnizației la o perioadă mai scurtă de concediu și, ca rezultat, cel 

mai des, mamele iau concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani și primesc indemnizația de 

30% timp de 148 de săptămâni.  

Într-un studiu publicat de Centru de Cercetări Economice și de Politici, autorii au elaborat un Index al 

egalității de gen la acordarea concediului parental și au comparat 14 țări europene. Indexul măsoară 

politicile țărilor pe o scară de 15 puncte și este alcătuit din trei elemente relevante : 1. Porțiunea din 

concediu parental rezervat exclusiv taților (max. 9 puncte); 2. Procentajul venitului acordat părintelui ca 

indemnizație pe parcursul concediului parental (max. 5 puncte); și 3. Dacă țara respectivă oferă măsuri 

pozitive pentru a încuraja tații să beneficieze de concediu parental (max. 1 punct)5. Utilizând 

                                                           
5 Ray. R, Gornick J.C. și Schmitt J., ”Politicile de Concediu Parental în 21 de țări: Evaluarea Generozității și Egalității 
de Gen”, Centru de Cercetări Economice și de Politici, p. 14  

http://www.oecd.org/els/social/family/database
http://www.oecd.org/els/social/family/database
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metodologia studiului, am făcut calculele și pentru Moldova. Cum și era de așteptat, Moldova se află pe 

ultimul loc dintre țările comparate în studiu: deși teoretic tații pot lua 100% din concediu de îngrijire a 

copilului, nu este nici-o perioadă rezervată exclusiv taților și, cum am văzut mai sus, în marea majoritate, 

mamele aleg să beneficieze de acest concediu (3 puncte); indemnizația de îngrijire a copilului (30%) este 

aproape de media acordată în țările Europene (2 puncte); în Moldova nu există măsuri pozitive care să-i 

încurajeze pe tați să beneficieze de concediu de îngrijire (0 puncte). De asemenea, nu este o surpriză că 

Suedia este pe primul locul în acest clasament: 60 de zile din concediul parental sunt rezervate exclusiv 

taților; indemnizația de îngrijire este de 80% din salariu; și dacă un cuplu divizează egal între ei concediul 

de îngrijire a copilului, acest cuplu primește înlesniri fiscale, ca măsură de încurajare.       

 
Figură 8: Indexul Egalității de gen la acordarea concediului parental în UE și Moldova 
Sursa: ”Politicile de Concediu Parental în 21 de țări: Evaluarea Generozității și Egalității de Gen”, 
http://www.cepr.net/documents/publications/parental_2008_09.pdf  
 
Un alt motiv din care concediul de îngrijire a copilului, cum este prevăzut la moment în Moldova, este 
ineficient, este că nu are un efect asupra fertilității populației. Mai mult ca atât, Moldova, care oferă cea 
mai lungă perioadă de îngrijire a copilului dintre toate țările Uniunii Europene, are cea mai mică rată a 
fertilității din acest grup. Deci, prevederile pentru concediu de îngrijire a copilului nu numai că 
discriminează indirect femeile și nu motivează bărbații să îngrijească de copii, dar nici nu au efectele 
demografice scontate. Aceasta demonstrează încă o dată necesitatea reformării prevederilor 
concediului de îngrijire a copilului. În următorul capitol vom oferi câteva opțiuni de reformare a acestui 
concediu, analizând și consecințele financiare.    

http://www.cepr.net/documents/publications/parental_2008_09.pdf
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Figură 9: Rata fertilității în UE și Moldova 
Sursa: EUROSTAT, Comisia Europeană, Statistica Fertilității în țările Europene 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fertility_statistics#Main_statistical_findings 
 

V. PROPUNERI DE REFORMARE A CONCEDIULUI PARENTAL 

De ce trebuie reformat concediul parțial plătit de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani? Egalitatea 

de gen este una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Moldova și-a proclamat intențiile 

Europene în mai multe rânduri. Una din măsuri care ar spori egalitate de gen la noi în Republică este 

integrarea femeilor cu copii mici în piața muncii. Mai sus am observat ineficiențele și problemele cu 

acordarea concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani: în majoritatea copleșitoare a 

cazurilor beneficiază doar femeile, pe când tații nu-și asumă o responsabilitate similară în îngrijirea 

copiilor; femeile cu copii mici sunt mai puțin integrate în piața muncii decât bărbații; durata concediului 

în Moldova este excesivă în comparație cu statele Europene și pune presiune asupra angajatorilor când 

aceștia angajează femei; indemnizația de îngrijire a copilului nu motivează mamele să iasă înapoi la 

serviciu, măcar și cu program redus.  

În acest capitol, propunem 9 opțiuni de reformare a concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 

3 ani. Aceste opțiuni vor jongla cu câteva elemente cheie: 1. O perioadă din concediu (luni) să fie 

rezervată nemijlocit taților: dacă familia nu beneficiază de această perioadă, concediul se pierde; 2. 

Indemnizația să varieze cu perioada: primele luni ale concediului să fie plătite la o rată mai mare decât 

lunile următoare pentru a încuraja reîntoarcerea mamelor pe piața muncii și  3. Durata diferită a 

concediului cu o rată a indemnizației mai mare. Unele din aceste opțiuni implică costuri mai mari pentru 

sistemul de asigurări sociale: mai ales opțiunile care prevăd rezervarea unei perioade anumite pentru 

tați, deoarece bărbații sunt plătiți mai mult decât femeile în Moldova. 

Notă Tehnică: Facem prezumpția că familia beneficiază de perioada totală disponibilă pentru concediu. 

Alegem perioada de 34 luni, sau 148 de săptămâni, ca bază a concediului de îngrijire a copilului; această 

perioadă nu include concediul de maternitate. Calculele sunt bazate pe datele Raportului Social pe Anul 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fertility_statistics#Main_statistical_findings
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2012, întocmit de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei6. Conform acestui raport, la moment 

mărimea medie a prestației pe lună este de 1,070.31 Lei și, cum am menționat și mai sus, 98.66% dintre 

persoanele care beneficiază de concediu sunt mamele. Reieșind din aceste cifre, am calculat costul total 

al indemnizației pe 34 de luni ca fiind 36,390.54 Lei. Această suma va servi ca bază de comparație cu 

opțiunile propuse. Am calculat indemnizația medie pentru tatăl copilului reieșind din datele Biroului de 

Statistică, care indică că femeile câștigă în mediu 87% din salariul bărbaților.     

OPȚIUNEA 1 

SUMAR: 1 lună rezervată pentru tați; 33 luni pentru mame; cost mai mare 

Prima opțiune presupune rezervarea unei luni de concediu din 34 exclusiv pentru tați. Indemnizația 

pentru tați s-ar calcula la fel ca și pentru mame: 30% din salariul mediu pe ultimele 12 luni. Tații ar putea 

lua mai multe luni (cum este posibil și acum), dar dacă familia nu beneficiază de luna rezervată, această 

perioadă se pierde. În această opțiune, costul total al indemnizației per familie ar fi 36,550.47 Lei. Dacă 

tatăl refuză să beneficieze de concediu costul va fi mai mic, 35,320.23 Lei. În total, pentru sistem 

costurile s-ar mări cu 0.44% dacă toți tații aleg să beneficieze de concediu rezervat. Această opțiune ar 

încuraja familiile tinere să partajeze îngrijirea copilului printr-o implicare mai sporită a taților.    

OPȚIUNEA 2 

SUMAR: 2 luni rezervate pentru tați; 32 luni pentru mame; cost mai mare 

A doua opțiune este similară cu prima, doar că aici sunt 2 luni rezervate exclusiv pentru tați. Costul total 

al indemnizației per familie ar fi de 36,710.40 Lei și costurile în sistem s-ar mări cu 0.88% dacă tații ar 

alege să beneficieze de aceste  2 luni. Ca și-n prima opțiune, dacă familia nu beneficiază de aceste luni 

rezervate, ele se pierd. Această opțiune ar încuraja familiile tinere să partajeze îngrijirea copilului printr-

o implicare mai sporită a taților. 

OPȚIUNEA 3 

SUMAR: Aceeași durată a concediului (34); aceeași sumă a beneficiului, distribuit diferit  

A treia opțiune implică aceeași sumă de beneficiu per familie, dar cu o redistribuire a ratei indemnizației 

pe luni în așa fel ca: în primele 10 luni să fie plătită indemnizația de 60% persoanei care îngrijește de 

copil; în următoarele 9 luni, să fie plătită indemnizația de 30%; și-n ultimele 15 luni să fie plătită 

indemnizația de 10%. Această rată descrescătoare a indemnizației ar încuraja, în mare parte, mamele să 

iasă mai devreme la serviciu și ar spori integrarea lor în forța de muncă. Perioada de concediu ar rămâne 

aceeași, precum și suma totală a indemnizației.    

OPȚIUNEA 4 

SUMAR: Durată mai scurtă a concediului (24); aceeași sumă a beneficiului, distribuit diferit 

                                                           
6 Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Raport Social Anul 2012, 
http://www.mpsfc.gov.md/md/rapoarte/ 

http://www.mpsfc.gov.md/md/rapoarte/
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A patra opțiune implică aceeași sumă de beneficiu per familie, dar o durată prescurtată de concediu: 2 

ani în loc de 2 ani și 10 luni – precum și o redistribuire a ratei indemnizației în așa fel ca: în primele 10 

luni să fie plătită indemnizația de 60% persoanei care îngrijește de copil; în următoarele 14 luni, să fie 

plătită indemnizația de 30%. Această rată descrescătoare a indemnizației de asemenea ar încuraja 

mamele să iasă mai devreme la serviciu, în așa fel sporind integrarea lor în forța de muncă. 

OPȚIUNEA 5 

SUMAR: Aceeași durată a concediului (34); 1 lună rezervată pentru tați + beneficiu distribuit diferit 

Opțiunea cincea combină elemente din primele opțiuni: o lună rezervată pentru tați cu indemnizația de 

60% plus o redistribuire a ratei indemnizației în așa fel ca: în primele 9 luni să fie plătită indemnizația de 

60% persoanei care îngrijește de copil; în următoarele 9 luni, să fie plătită indemnizația de 30%; și-n 

ultimele 15 luni să fie plătită indemnizația de 10%. Această opțiune ar mări costul pentru sistemul de 

asigurări sociale per familie la 36,710.40 Lei dacă tatăl beneficiază de concediu. Dacă nu, acea lună 

rezervată se pierde. Deci, opțiunea cinci ar oferi două stimulente familiilor tinere: ar motiva tatăl să 

participe mai mult la îngrijirea copilului; și ar încuraja mamele să iasă mai devreme din concediu.   

OPȚIUNEA 6 

SUMAR: Aceeași durată a concediului (34); 2 luni rezervate pentru tați + beneficiu distribuit diferit 

Opțiunea șasea este similară cu cea precedentă, doar că prevede rezervarea a 2 luni de concediu 

exclusiv pentru tați cu indemnizația de 60%. Redistribuirea ratei indemnizației ar fi următoarea: în 

primele 8 luni să fie plătită indemnizația de 60% persoanei care îngrijește de copil; în următoarele 9 luni, 

să fie plătită indemnizația de 30%; și-n ultimele 15 luni să fie plătită indemnizația de 10%. Costul per 

familie ar fi de 37,030.26 Lei. Ca și mai sus, dacă familia nu beneficiază de cele 2 luni, această perioadă 

se pierde. Opțiunea șasea ar oferi două stimulente familiilor tinere: ar motiva tatăl să participe mai mult 

la îngrijirea copilului; și ar încuraja mamele să iasă mai devreme din concediu.  

OPȚIUNEA 7 

SUMAR: Durată mai scurtă a concediului (22); 1 lună rezervată pentru tați + beneficiu distribuit diferit 

Opțiunea șaptea combină diferite elemente din celelalte opțiuni: o durată mai scurtă a concediului (22 

luni), o lună rezervată pentru tați la indemnizația de 90% și o redistribuire a ratei indemnizației (primele 

5 luni la 90%; următoarele 16 la 30%). Dezavantajul acestei opțiuni este perioada prescurtată a 

concediului. Avantajele acestei opțiuni sunt: încurajarea și mai sporită a taților să beneficieze de 

concediu deoarece ar primi 90% din salariu; încurajarea mamelor să iasă mai devreme la serviciu. 

Tabelul 1.1. Sumar al Opțiunilor de reformare a concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani 

Opțiunea 
Luni 

pentru 
Mame 

Indemnizația: 
% din salariu 

mamei 
(luni@%) 

Luni 
pentru Tați 

Indemnizația: 
% din salariu 

tatălui 
Luni Totale 

Costul Total 
per cuplu per 

concediu 
(MDL) 

Status-quo 34 30% 0 0 34 36,390.54 
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1 33 30% 1 30% 34 36,550.47 

2 32 30% 2 30% 34 36,710.40 

3 34 
10@60% /     
9 @30% / 
15@10% 

0 0 34 36,390.54 

4 24 10@60% / 
14@30% 

0 0 24 36,390.54 

5 33 
9@60% /       
9 @30% / 
15@10% 

1 60% 34 36,710.40 

6 32 
8@ 60% /      
9 @30% / 
15@10% 

2 60% 34 37,030.26 

7 21 5@90% / 
16@30% 

1 90% 22 36,870.33 

8 31 
7@ 60%/        
9@30%/     
15@10% 

3 
1@30%/      
1@45%/         
1@60% 

34 35,504.76 

9 21 
3@90%/               
2@60%/          
16@30% 

3 
1@30%/            
1@60%/            
1@90% 

24 38,420.43 

 
OPȚIUNEA 8 
SUMAR: Aceeași durată a concediului (34); 3 luni rezervate pentru tați + beneficiu distribuit diferit 

pentru tați și mame 

Opțiunea opta are o abordare mai inovativă. Pe lângă faptul că 3 luni sunt rezervate exclusiv pentru tați, 

fiecare dintre aceste luni se plătesc la o indemnizație crescătoare pentru a motiva tații să stea mai mult 

timp cu copiii: prima lună este plătită la 30%, a doua la 45% și a treia la 60%. În același timp, 

indemnizațiile pentru mame descresc cu cât stau mai mult în concediu: primele șapte luni la 60%, 

următoarele 9 la 30% și ultimele 15 la 10% - pentru a le motiva să iasă mai devreme la serviciu. În același 

timp, perioada totală de care beneficiază familia alături de copil nu se schimbă. Avantajele acestei 

opțiuni sunt: încurajarea taților să stea mai mult timp (3 luni) îngrijind de copii; încurajarea mamelor să 

iasă mai devreme la serviciu; și costul total per familie mai mic decât este la moment.     

OPȚIUNEA 9 

SUMAR: Durată mai scurtă a concediului (24); 3 luni rezervate pentru tați + beneficiu distribuit diferit 

pentru tați și mame 

Ultima opțiune este similară cu opțiunea 8, dar cu două modificări importante: perioada totală de 

concediu per familie este mai mică (2 ani); și tații primesc o indemnizație crescătoare mai mare în cele 3 

luni rezervate pentru ei (prima lună la 30%; a doua 60%; și a treia 90%) pentru a-i motiva și mai mult să 

dedice mai mult timp îngrijind de copil. Pentru mame, indemnizația se micșorează cu cât stau mai mult 
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în concediu pentru a le motiva să iasă la serviciu. Dezavantajul este că această opțiune este cu 

aproximativ 2,000 Lei mai costisitoare per familie decât politica curentă. Avantajele sunt: încurajarea și 

mai sporită a taților să stea mai mult timp (3 luni) îngrijind de copii; și încurajarea mamelor să iasă mai 

devreme la serviciu.    

Vedeți un sumar al celor 9 opțiuni prezentate în tabelul 1.1. 

VI. CONCLUZII 

Societatea contemporană recunoaște importanța timpului petrecut de copil alături de ambii părinți. 

Țările Uniunii Europene recunosc dreptul părinților la timpul petrecut îngrijind de copii lor. Pe de altă 

parte, pentru ca o societate contemporană să fie prosperă, ea trebuie să integreze eficient ambele sexe 

în piața muncii pentru a spori productivitatea. Orice politică de concediu parental trebuia să ia în 

considerație ambele aspecte, să balanseze dreptul fiecărui părinte la timpul petrecut alături de copil cu 

necesitatea integrării femeilor și bărbaților în forța de muncă. 

În această notă analitică, am prezentat aspectele legislative ce țin de concediu de îngrijire a copilului în 

Republica Moldova, am analizat efectele acestei legislații asupra participării femeilor în piața muncii și 

asupra beneficierii de către bărbați de aceste prevederi, am comparat situația din Moldova cu cea din 

țările Uniunii Europene și, într-un final, am oferit câteva opțiuni de reformare a concediului întru 

sporirea participării femeilor cu copii mici pe piața muncii și încurajarea taților de a beneficia de acest 

drept. Această notă ține să înceapă o discuție publică cu implicarea factorilor de decizie pe necesitatea 

reformării concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani. Această discuție și, eventual, 

reformele promovate vor spori egalitatea de gen și vor apropia Republica Moldova de valorile Europene 

la care tinde.     


