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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 
constituit în municipiul Bălți 

nr. 10/2 din 25.10.2022 

 

,,Cu privire la stabilirea și plata indemnizațiilor                                                                                                

pentru incapacitate temporară de muncă”. 
 

          În temeiul Legii nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate 

temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, Legea nr.489-XIV din 8 

iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Hotărârea Guvernului 

nr.108/2005 p.125 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de 

stabilire, modul de calcul și de plată al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară 

de muncă, precum și a Codului Contravențional al Republicii Moldova art. 3011,  

Colegiul Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se ia act de Nota informativă nr. X- 01/09-1170.2022, prezentată de dl Damian 

Rusu, șeful Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Bălți. 

 

2. Casa Teritorială de Asigurări Sociale Bălți: 

 

2.1. – va ține la control respectarea cerințelor cadrului legal privitor la modul de 

calcul și de plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă; 

 

2.2. –va contribui la reducerea cazurilor de refuzuri a indemnizațiilor pentru 

incapacitate temporară de muncă pe motivul erorii comise de operatorii instituțiilor 

medicale; 

 

2.3. – va conlucra cu instituțiile medicale pentru a evita litigiile ce ţin de erorile 

comise de operatorii acestora în vederea acordării serviciilor de calitate; 

 

2.4. – va sesiza Inspecția Teritorială de Muncă Bălți și Direcția Deservire Fiscală 

Bălți în cazul încălcării cadrului legal de către unii agenți economici pentru a se 

aplica sancțiunile corespunzătoare conform art.3011 din Codul contravențional al 

Republicii Moldova. 
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A REPUBLICII MOLDOVA 
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4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința șefilor SPD din mun. Bălți și 

autorităților publice locale, precum și la cunoștința publică, prin publicarea pe 

pagina web și, (după caz) în presa locală.      

 

5. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

 

 

 

 

 

 

 

       Președintele Colegiului consultativ, /semnat electronic/ Cristian Cainarian 

       constituit în mun. Bălți, 

       șef- interimar al Oficiului teritorial  

       Bălți a Cancelariei de Stat 
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