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argument

promovarea unei abordări inovative în echilibrarea vieții de familie cu cea profesională, 
prin reglementarea regimurilor de muncă favorabile planificării familiale dorite, nașterii și dis-
tribuirii sarcinilor casnice cu implicarea ambilor parteneri, reprezintă un domeniu de interes 
prioritar la nivel internațional și european, în ceea ce privește atât cercetarea, cât și imple-
mentarea unor măsuri concrete. Acest fapt este determinat de inechitățile în cadrul familiei, 
în care femeia este mult mai implicată în exercitarea sarcinilor casnice, în special a celor de 
creștere și îngrijire, care îi limitează șansele de a reveni pe piața muncii și de afirmare profe-
sională. 

datele statistice naționale (an.2012) stabilesc o discrepanță în distribuirea sarcinilor cas-
nice, femeile fiind implicate într-o proporție mai mare în pregătirea hranei, spălarea veselei, 
menaj, spălatul hainelor și îngrijirea copiilor (a se vedea figura 1). 

Fig.1 Distribuirea sarcinilor casnice între femei și bărbați. 
Sursa: biroul național de statistică 

totodată, prezența copiilor în familie influențează oportunitățile femeilor de a se încadra 
în câmpul muncii: proporția femeilor cu copii ocupate este mai mică cu 16,4% decât cea a 
bărbaților cu copii și cu 20,4% decât cea a femeilor fără copii ocupate (a se vedea figura 2). 

pregătirea bucatelor spălarea veselei menaj spălatul hainelor îngrijirea copiilor
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Fig.2 Rata de ocupare a femeilor și bărbaților  
în funcție de prezența copiilor în vârstă de 0-6 ani. 

Sursa: biroul național de statistică 

în același context, femeile căsătorite (5,5%) sunt angajate cu program parțial într-o pon-
dere mai mare decât bărbații (4,9%). per ansambu, rata de ocupare a femeilor este mai mică 
comparativ cu cea a bărbaților cu 4,2% (40,0% rata de ocupare a femeilor/44,2% rata de ocu-
pare a bărbaților)1. în contextul celor menționate, se necesită o regândire a politicilor familiale 
naționale prin prisma extinderii șanselor de afirmare profesională a femeilor și de participare 
activă a bărbaților în viața de familie.      

implementarea politicilor familiale sensibile la gen relevă un spectru larg de beneficii care 
pot fi structurate în funcție de implicațiile pe care le comportă la diverse nivele: individual, fa-
milial, business și social (a se vedea figura 3). în acest sens, dezvoltarea de politici inovatoa-
re, prietenoase familiei necesită luarea în considerare a abordării sinergetice a implicațiilor 
acestora. 

1 statistica gender// https://genderpulse.md/ro/abilitare-economica/ocuparea-fortei-de-munca/rata-de-ocupare
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Fig.3 Beneficii ale politicilor familiale sensibile la gen în funcție de nivel 

Analiza practicilor la nivel european atestă o diversitate de măsuri implementate în vede-
rea promovării abordării inovatoare în raport cu familia. suedia, norvegia și islanda ocupă 
primele trei locuri în clasamentul țărilor conform indicatorilor politicilor prietenoase familiei2. 
în acest sens, politicile naționale pot fi dezvoltate prin prisma măsurilor implementate în țările 
date. 

necesitatea intervențiilor statului prin politici care ar asigura prerogativa femeilor și 
bărbaților cu responsabilități familiale de a-și exercita dreptul la libera alegere a locului de 
muncă, ținându-se cont de nevoile acestora, este stabilită prin Convenția OIM nr.156 privind 
lucrătorii cu responsabilități familiale (adoptată în anul 1981)3. în același timp, convenția sub-

2 indicatorii de evaluare a politicii naționale prietenoase familiei cuprind: numărul de săptămâni și 100% plată a conce-
diului plătit pentru mame, numărul de săptămâni și 100% plată a concediului plătit rezervat tatălui, rata de cuprindere în 
educație a copiilor sub 3 ani, rata de cuprindere în educației a copiilor între 3 ani și vârsta de școlarizare. 

3  international labour organization, convention no.156 Workers with family responsibilities convention (1981) // https://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=normlexpub:12100:0::no::p12100_ilo_code:c156
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liniază relevanța măsurilor de dezvoltare și promovare a facilităților și serviciilor comunitare, 
publice și/sau private, dedicate îngrijirii  copiilor și familiei. până la moment republica mol-
dova nu a ratificat această convenție, examinarea oportunității de ratificare fiind o prioritate 
stabilită în programul de țară privind munca decentă pentru perioada 2016-20204. ratificarea 
convenției ar permite asigurarea condițiilor necesare pentru abilitarea femeilor, dar și îmbină-
rii vieții de familie cu cea profesională.   

la nivelul ue, politicile de echilibrare a vieții de familie și a celei profesionale au fost dez-
voltate ca parte a agendei europene privind egalitatea de șanse5. în același timp, prin pilonul 
european al drepturilor sociale, proclamat la göteborg (suedia) la 17 noiembrie 20176, s-a 
stabilit dreptul părinților și al persoanelor cu responsabilități de îngrijire la măsuri prietenoase 
familiei, precum dreptul la un concediu adecvat, forme de muncă flexibile, acces la servicii de 
îngrijire și la concedii speciale pentru îndeplinirea responsabilităților de îngrijire, accentuân-
du-se necesitatea încurajării utilizării echilibrate a acestor concedii.

ținându-se cont de schimbările care au loc pe piața muncii la nivel european și de 
posibilitățile reduse de afirmare profesională ale femeilor, determinate de o implicare mai 
mare în exercitarea sarcinilor familiale de îngrijire și educare, dar și de prevederile pilonu-
lui european al drepturilor sociale, în iulie 2019 a fost adoptată Directiva (UE) 2019/1158 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. în scopul alinierii la noile prevederi, 
statele membre vor realiza acțiuni de conformare până la 2 august 2022, cu posibilitatea de 
extindere pentru unele până la 2 august 2024. 

noua directivă introduce noi reguli în patru domenii de intervenție (a se vedea figura 4).

Fig.4 Domenii de intervenție ale Directivei 2019/1158
4 programul de țară privind munca decentă 2016-2020 // https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/-

--sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_453904.pdf
5 consolidated version of the treaty on european union, art.iii//https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-

a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/doc_1&format=pdf
6 pilonul european al drepturilor sociale în 20 de principii. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-

economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro 
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intervențiile în aceste domenii au ca scop crearea condițiilor și oferirea suportului părinților 
în echilibrarea vieții de familie cu cea profesională, permițându-le astfel să aibă numărul de 
copii dorit7. organizația pentru cooperare și dezvoltare economică (ocde) include în aran-
jamentele de muncă prietenoase familiei concediile pentru creșterea și îngrijirea copilului, 
alte concedii suplimentare, servicii de îngrijire a copilului oferite/prestate la locul de muncă, 
suport în îngrijirea vârstnicilor, programe flexibile de muncă, inclusiv telemunca, munca de la 
domiciliu, săptămâna de muncă cu normă întreagă la ore non-standard etc.8 

la nivel național, măsurile destinate angajaților părinți, inclusiv de echilibrare a vieții de fa-
milie cu cea profesională, sunt stabilite în legislația națională din domeniul muncii, elaborată 
în corespundere cu convențiile organizației internaționale a muncii ratificate de republica 
moldova și bunele practici europene. totuși, în contextul schimbărilor pe piața muncii și a 
situației demografice, legislația națională necesită a fi modernizată continuu, inclusiv prin 
prisma modelelor internaționale și europene, pentru a răspunde atât solicitărilor angajatorilor, 
cât și celor ale salariaților.   

Scopul acestui studiu comparativ este de a evalua gradul de conformitate al legislației 
naționale, în special din domeniul muncii, cu prevederile directivei ue 2019/1158 în vederea 
înaintării recomandărilor de ajustare a acesteia, având ca finalitate asigurarea  respectării 
drepturilor femeilor și bărbaților la măsuri de reconciliere a vieții de familie cu cea profesio-
nală. Analiza este axată pe cele patru domenii de intervenție ale directivei, prin prezentarea 
unor bune practici ale țărilor membre ocde. chiar dacă directiva nu face parte din pachetul 
de reforme prevăzut de Acordul de Asociere dintre republica moldova și uniunea europea-
nă, prevederile acesteia pot fi transpuse în legislația națională în contextul promovării politi-
cilor prietenoase familiei pentru asigurarea bunăstării demografice. 

7 shrinking populations in eastern europe. https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/shrinking%20population_
low%20fertility%20QA.pdf

8 http://www.oecd.org/els/family/lmf_2-4-family-friendly-workplace-practices.pdf
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cadrul concePtual

Analiza legislației naționale a scos în evidență faptul că unele măsuri specifice politicilor 
prietenoase familiei sunt reglementate, însă aceasta nu corespunde în totalitate prevederilor 
noii directive ue. un prim aspect analizat se referă la cadrul conceptual. textul  directivei  
operează cu noțiuni, precum: „concediu de paternitate”, „concediu pentru creșterea copilu-
lui”, „concediu de îngrijitor”, „îngrijitor”, „rudă”, „formule flexibile de lucru”, care se regăsesc, 
în mare parte, definite în legislația națională, în mod special în codul muncii al republicii mol-
dova (nr.154/2003), cu excepția noțiunii de „îngrijitor”. directiva conferă calitatea de îngrijitor 
oricărui „lucrător care oferă îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care 
locuiește în aceeași gospodărie cu lucrătorul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin semnifi-
cativ ca urmare a unei probleme medicale grave, astfel cum este definită de fiecare stat mem-
bru” (directiva ue, art.3, lit.d). Astfel, în condițiile în care codul muncii nu conține o definiție 
a noțiunii date, se relevă necesitatea completării  art. 1 al codului muncii,  cu o nouă noțiune, 
ceea ce va oferi claritate inclusiv în înțelegerea și aplicarea concediulului de îngrijitor. 

în același timp, analiza a stabilit că prevederile art.100, al.7 și 9 al codului muncii cuprind 
parțial definiția noțiunii de „formule flexibile de lucru”. pornind de la definiția propusă de 
directivă – „formule flexibile de lucru” înseamnând posibilitatea lucrătorilor să-și adapteze 
programul de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor 
de muncă flexibile sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru” (directiva ue, 
art.3, lit.f) –, legislația națională, în speță codul muncii, prin art.96, 97, 98 și 100, propune o 
reglementare a aspectelor definiției înaintate de directivă care totuși creează unele dificultăți 
în conceptualizarea programelor flexibile de muncă. în acest context, considerăm necesa-
ră completarea art. 1 al codului muncii cu o nouă noțiune care să permită înțelegerea și 
aplicarea fără echivoc de către angajatori a programelor de muncă flexibile, în următoarea 
formulare: „formule flexibile de muncă  -  posibilitatea salariaților să-și adapteze programul 
de muncă, inclusiv prin utilizarea muncii la distanță,  regimului flexibil de muncă, timpului de 
muncă parțial sau săptămânii de lucru comprimate”.
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concediul de Paternitate

până la adoptarea directivei supuse analizei, în ue nu existau standarde minime cu pri-
vire la concediul de paternitate, acesta nefiind reglementat nici prin alte convenții la nivel 
internațional. noile prevederi impuse de directivă stabilesc dreptul taților de a beneficia de 
concediu de paternitate de 10 zile lucrătoare, care urmează să fie efectuat cu ocazia nașterii 
copilului (directiva ue, art.4, al.1), fără a fi condiționat de perioada de muncă sau vechimea 
în muncă (directiva ue, art.4, al.2),  starea civilă sau statutul familial al salariatului (directiva 
ue, art.4, al.3). în același timp, directiva stabilește posibilitatea reglementării acordării acestui 
concediu în formule flexibile (înainte sau după nașterea copilului). 

în vederea oferirii dreptului taților din republica moldova de a beneficia de un astfel de 
concediu – definit în legislația națională „concediu paternal”-, codul muncii a fost completat 
cu art.1241, având ca scop asigurarea dreptului taților de a participa efectiv la creșterea și în-
grijirea nou-născuților. prin noile reglementări s-a stabilit acordarea acestui tip de concediu 
tatălui, cu durata de 14 zile calendaristice, în baza cererii scrise în primele 56 de zile de la 
nașterea copilului. Astfel putem menționa că legislația națională în vigoare corespunde regle-
mentărilor ue cu privire la durata concediului paternal (14 zile calendaristice sau 2 săptămâni 
corespund celor 10 zile lucrătoare) și respectă prevederea de necondiționare a dreptului la 
acordarea acestuia. pe de altă parte, legislația națională nu prevede acordarea acestuia în 
formule flexibile, care este o normă opțională. în cazul concediului de paternitate cu o durată 
mică este mai dificil de a asigura flexibilitatea acestuia.  

media duratei concediului paternal la nivelul țărilor ocde este de 1,4 săptămâni (10 zile calen-
daristice), iar la nivelul țărilor ue – 1,7 săptămâni (aproximativ 12 zile calendaristice) (anul de 
referință – 2018)9. cel mai îndelungat concediu de acest tip este oferit taților din portugalia (5 
săptămâni sau 25 zile lucrătoare), slovenia și spania (4,3 săptămâni sau 30 zile calendaristi-
ce), lituania (4 săptămâni sau 28 zile calendaristice). 

în cazul portugaliei, din cele 5 săptămâni sau 25 de zile lucrătoare de concediu de paterni-
tate, 3 săptămîni sunt obligatorii. finlanda oferă un concediu de paternitate cu o durată de 
9 săptămâni, dintre care 3 săptămâni pot fi utilizate în timp ce mama se află în concediu de 
maternitate sau de îngrijire a copilului, iar celelalte 6 săptămâni sunt utilizate când mama nu 
este în concediu de îngrijire a copilului.

9 pf2.1. parental leave systems/https://www.oecd.org/els/soc/pf2_1_parental_leave_systems.pdf
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un aspect important în cazul concediului de paternitate se referă la remunerație, or di-
rectiva stabilește cerințe pentru determinarea cuantumului indemnizației la un nivel care să 
asigure cel puțin venitul ratat de către tată în cazul întreruperii activităților sale din motive 
legate de starea sa de sănătate, în limita unui plafon stabilit în dreptul intern (directiva ue, 
art.8, al.2). în același timp, directiva prevede posibilitatea ca statele să condiționeze dreptul la 
indemnizație de perioade anterioare de muncă, cu o durată de maxim 6 luni anterioare datei 
nașterii copilului. legislația națională, în speță codul muncii (art.1241, al.4), stabilește că în pe-
rioada concediului paternal salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate 
fi mai mică decât venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată 
din bugetul asigurărilor sociale de stat. Hg nr.1245/2016 stabilește condiționarea dreptului la 
indemnizația paternală de: 

 stagiul de cotizare de cel puțin 3 ani sau de cel puțin 9 luni în ultimele 24 luni premer-
gătoare datei nașterii copilului;

 realizarea unui venit asigurat în ultimele 3 luni premergătoare lunii nașterii copilului. 

este necesar de menționat că prevederile Hg sunt, într-o oarecare măsură, discrimina-
torii în raport cu bărbații, or în cazul femeilor asigurate acestea au dreptul la indemnizația 
de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare, fapt expres prevăzut prin legea 
nr.289/2004 (art.6, al.6). de asemenea, în contextul situației demografice a republicii moldo-
va, caracterizată prin scăderea numărului de nașteri10 și a necesității implicării plenare a taților 
în creșterea și educarea copiilor11, ar fi justă și oportună stabilirea dreptului taților salariați 
la o indemnizație paternală indiferent de mărimea stagiului de cotizare. norma respectivă 
ar contribui la excluderea aspectelor discriminatorii în raport cu bărbații și la o implicare mai 
mare a acestora în îngrijirea copiilor din primele zile după naștere. 

practici cu privire la calculul indemnizației paternale cu aplicarea acelorași reguli ca și în 
cazul indemnizației de maternitate se aplică în cehia și danemarca.

dintre țările care oferă un concediu paternal cu o durată de cel puțin 1 lună și bine plăti-
te, sunt norvegia – cuantumul indemnizației/remunerației acoperă 95% din venitul brut 
pentru un câștig mediu -, și spania – unde tații au dreptul la salariul integral pe parcursul 
celor 30 de zile de concediu. 

în cazul țărilor care oferă un concediu paternal de 2 săptămâni, o remunerare mai mare 
este oferită în polonia (100% din salariu, fără stabilirea unui plafon maxim). 

10 conform datelor bns, în anul 2020 s-au născut cu 10312 (25,2%) copii mai puțin decât în anul 2014 (40909 nou-născuți)
11 conform datelor statistice ale msmps, pe parcursul perioadei 2016-2020 au beneficiat de indemnizația paternală 13715 

tați, dintre care 4269 în anul 2020.   
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în scopul sporirii protecției împotriva concedierii a taților aflați în concediu paternal, direc-
tiva stabilește importanța măsurilor preventive necesare în vederea interzicerii concedierii 
acestora. legislația națională, în speță codul muncii, conține doar clauze referitoare la ne-
admiterea concedierii salariatului aflat în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit 
pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani și în concediu suplimentar neplătit pentru 
îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani (art.86, al.2). Astfel, pentru sporirea protecției 
salariaților tați aflați în concediu paternal și ralierea la normele europene, este imperativă 
completarea respectivei prevederi.
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ConCediul pentru Creșterea Copiilor

creșterea și îngrijirea copilului implică o atenție deosebită și un efort susținut, demonstrat 
fiind faptul că primii 3 ani de viață sunt critici pentru bunăstarea copilului, iar părinții sunt cei 
mai buni susținători ai propriilor copii (White b.)12. numeroase studii confirmă că în această 
perioadă se achiziţionează 60% din experienţa fundamentală de viaţă13. la nivelul ue, apro-
ximativ 10% dintre tați își iau concediul de îngrijire a copilului14.  datele statistice relevă că 
în republica moldova în anul 2019 aproximativ 15,2% dintre persoanele asigurate care au 
beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani erau tați15. Acest 
concediu este suplimentar concediilor de maternitate și paternitate și frecvent, dar nu în toa-
te țările, succede perioadei concediului de maternitate. 

directiva stabilește dreptul părinților salariați la un concediu pentru creșterea copilului, 
oferit cu ocazia nașterii sau adopției (directiva ue, art.3, al.1, lit.b). legislația națională prevede 
și ea acest drept pentru salariați (inclusiv în cazul adopției), el fiind definit ca și „concediu pen-
tru îngrijirea copilului” (codul muncii, art.124, 126, 127). Acest tip de concediu poate fi solicitat 
doar la expirarea concediului de maternitate.  

modalitățile de structurare a concediului pentru creșterea copilului în termeni de dura-
tă, plată și eligibilitate diferă la nivelul țărilor ocde și ue16. drepturile la concediul pentru 
creșterea copilului sunt adesea individuale, în sensul că fiecare părinte are propriul său drept, 
însă drepturile la indemnizație pentru perioada concediului dat sunt de cele mai multe ori 
bazate pe familie – doar un părinte poate solicita acest tip de indemnizație (cu excepția unei 
perioade scurte după naștere). 

directiva stabilește dreptul fiecărui salariat la un concediu pentru creșterea copilului cu o 
durată totală de 4 luni, până la împlinirea de către copil a vârstei de 8 ani, însă fiecare stat 
poate să reglementeze vârsta maximă a copilului pentru oferirea acestui tip de concediu (di-
rectiva ue, art.5, al.1). în același timp, directiva stabilește faptul că 2 luni din acest concediu 
pot fi transferate partenerului / partenerei, fapt ce asigură implicarea ambilor părinți în edu-
carea și îngrijirea copilului. 

12  fine m.j. the second Handbook on parent education. contemporary perspectives. Academic press, 1989. p.116
13  căruță A. importanța implicării părinților în dezvoltarea copilului de vârsta de 0-3 ani. în: Psihologie, nr.3, 2012, p.72-81. 

Accesat https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/importanta%20implicarii%20parintilor%20in%20dezvoltarea%20
copilului%20la%20virsta%20de%200_3%20ani.pdf

14 https://www.workforcesoftware.com/blog/new-eu-directive-for-parents-and-caregivers/
15 datele oferite de msmps atestă că pe parcursul anului 2019 au beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului până 

la împlinirea vârstei de 3 ani – 46929 persoane asigurate, dintre care mame – 39459, tați – 7136 persoane, 335- alte per-
soane.

16  chzhen Y., gromada A., rees g. Are the world’s richest countries family friendly? policy in the oecd and eu. unicef 
office of research, florence, 2019. p.5
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câteva dintre țările cu cea mai lungă durată a concediului plătit pentru creșterea copilului 
sunt estonia și germania (până la împlinirea vârstei de 3 ani). un model care se încadrează, 
în mare parte, în dispozițiile directivei, este cel implementat în croația: fiecare părinte are 
dreptul individual la 4 luni de concediu, din care 2 luni sunt transferabile celuilalt părinte. 
Astfel, acest lucru produce un concediu familial de 4 luni, plus un concediu individual 
netransferabil de 2 luni pentru fiecare părinte 17.

legislația națională a republicii moldova stabilește dreptul la un concediu parțial 
plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 3 ani, care poate fi folosit integral sau 
parțial, inclusiv de către tată sau unul din bunici/rude. în acest sens, legislația nu prevede 
obligativitatea partajării concediului de îngrijire a copilului între părinți, fiind parțial conformă 
prevederilor directivei. în vederea încurajării implicării ambilor părinți în creșterea copilului, 
devine evidentă necesitatea completării legislației naționale prin aplicarea unuia dintre 
scenariile propuse:

1. obligativitatea transferului a jumătate din concediul pentru îngrijirea copilului către 
al doilea părinte, prin aplicarea unor scheme de plată mai atractive decât în cazul 
concediului nepartajat între părinți sau prin oferirea unei luni suplimentare plătite 
celuilalt părinte;

2. obligativitatea transferului a cel puțin 2 luni din concediu, în cazul distribuirii între părți 
a acestuia, până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului.    

Aceste scenarii nu ar putea fi aplicate în cazul familiilor monoparentale sau al celor cu un 
singur întreținător. 

în unele țări, anumite perioade de concediu pentru creșterea copilului sunt rezervate 
numai mamei sau numai tatălui și nu pot fi transferate. spre exemplu, în islanda concediul 
pentru creșterea copilului cuprinde două tipuri de concediu: concediu paternal plătit cu o 
durată de 39 săptămâni oferit până la împlinirea de copil a vârstei de 2 ani,  și concediu 
neplătit pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 8 ani. concediul paternal 
este divizat conform următoarei scheme: câte 13 săptămâni rezervate pentru fiecare 
dintre părinți și 13 săptămâni partajate în cadrul familiei.

în slovenia, concediul are o durată de 130 zile calendaristice, dintre care mama are 
dreptul să transfere până la 100 zile tatălui, iar tatăl – toate 130 zile mamei18.    

o stipulare a directivei stabilește necesitatea de a oferi părinților posibilitatea de a 
beneficia de concediul pentru creșterea copilului în formule flexibile, ca de exemplu în 
formulă parțială  (directiva ue, art.5, al.6). legislația națională prevede posibilitatea de 

17 pf2.1. parental leave systems/https://www.oecd.org/els/soc/pf2_1_parental_leave_systems.pdf
18 ibidem



15

utilizare a concediului pentru îngrijirea copilului integral sau pe părți oricând, până la 
împlinirea vârstei de 3 ani (codul muncii, art.124, al.3). de asemenea, legislația prevede 
(codul muncii, art.97, al.2) obligația angajatorului de a stabili ziua sau săptămâna de muncă 
parțială pentru femeia gravidă, a salariatului care are copii în vârstă de până la 10 ani sau 
copii cu dizabilităţi (inclusiv aflaţi sub tutela sa). în vederea susținerii familiilor cu copii, 
legislația națională oferă dreptul de a se combina munca cu concediul de îngrijire a copilului, 
prin beneficierea concomitentă de drepturile salariale și de indemnizația pentru creșterea 
copilului. unele studii (rostgaard t., 2002) au stabilit că tații sunt mai predispuși să ia 
concediu de îngrijire a copilului în cazul existenței posibilităților de combinare a activității 
profesionale cu cea de creștere a copiilor19. 

un exemplu de flexibilizare totală a concediului pentru creșterea copilului este cel al 
suediei: concediul poate fi divizat în zile întregi, jumătăți de zi, sferturi de zi  sau optimi 
de zi (o oră), iar părinții pot lua concediu simultan cu o durată de până la 30 de zile.

în italia concediul pentru creșterea copilului, cu o durată de 6 luni, poate fi luat pe părți, 
iar părinții pot beneficia simultan de acest concediu pe o durată totală de maxim 10 luni20. 
de asemenea, dacă ambii părinți folosesc cel puțin 3 luni, durata totală a concediului 
poate fi prelungită la 11 luni, luna suplimentară putând fi luată de tată. oportunitatea 
pentru ambii părinți de a beneficia de concediu în același timp este o practică aplicată 
inclusiv în islanda, germania, irlanda, luxemburg, țările de jos etc.  

estonia oferă posibilitatea combinării activității de muncă cu plata prestației parentale. 
Astfel, în cazul în care venitul lunar este mai mic decât jumătate din valoarea maximă a 
prestației (1774,05 euro în anul 2020; 1910,77 euro în anul 2021), valoarea prestației pentru 
copii nu va scădea, iar în cazul în care venitul depășește această cifră, valoarea prestației 
parentale achitate se va micșora. de asemenea prestația parentală este impozitată la 
aceeași rată ca și în cazul impozitului pe venit21. 

directiva stabilește și alte câteva prevederi referitoare la acordarea concediului pentru 
reșterea copilului: 

 o perioadă de preaviz rezonabilă pe care lucrătorul i-o acordă angajatorului atunci când 
își exercită dreptul la concediu pentru creșterea copilului, precizând începutul și sfârșitul 
preconizat al perioadei de concediu (directiva ue, art.5, al.3). legislația națională nu 
conține astfel de prevederi, recomandându-se așadar modificarea prin completare a 
legislației muncii (codul muncii, art.124) cu indicarea cerințelor cu privire la procedura 
de depunere și conținutul cererii de concediu; 

19 espn flash report 2017/62. estonia: reform of the parental leave and benefit system to better reconcile work and family 
life, july, 2017- apud rostgaard t. setting time aside for the father: father’s leave in scandinavia, community, Work and 
family, 2002, 3(5): 343–364./

20 parental leave Act (föräldraledighetslag)(svensk författningssamling, 1995, 584) // http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.
detail?p_lang=en&p_isn=43732

21 https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/en/family-and-child-protection/kinds-family-allowances#parental%20benefit
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 condiționarea dreptului la concediu pentru creșterea copilului printr-o cerință privind 
perioada de muncă sau vechimea în muncă de maximum un an (directiva ue, art.5, al.4). 
legislația muncii a republicii moldova nu conține prevederi referitoare la condiționarea 
dreptului la concediu pentru îngrijirea copilului, însă legislația în domeniul asigurărilor 
sociale (legea nr.289/2004) impune condiționări cu privire la stabilirea indemnizației în 
funcție de stagiul de cotizare de cel puțin 3 ani sau de cel puțin 9 luni în ultimile 24 luni 
premergătoare datei nașterii copilului. totuși, stabilirea unor condiționări cu privire la 
concediul pentru îngrijirea copilului ar putea influența decizia de naștere a copilului;

 posibilitatea amânării de către angajator a acordării concediului pentru creșterea 
copilului pe o perioadă rezonabilă, dacă se poate motiva faptul că efectuarea concediului 
în perioada de timp  solicitată ar perturba grav buna funcționare a angajatorului (directiva 
ue, art.5, al.5). în prezent, legislația națională nu conține norme exprese cu privire la acest 
aspect. totuși, includerea unor astfel de prevederi ar putea descuraja femeile/bărbații 
în decizia de programare a nașterii, dar în același timp ar oferi posibilitatea planificării 
activității de către angajator. în condițiile în care la nivel de unitate se va asigura dialogul 
social și coroborarea normei date cu cea referitoare la oferirea concediului în formule 
flexibile, posibilitatea amânării concediului poate avantaja ambele părți ale raportului 
de muncă. de asemenea, norma dată ar putea fi aplicată în anumite condiții: după 
împlinirea vârstei de 1 an a copilului, în condițiile în care în localitate funcționează servicii 
de educație timpurie pentru copiii în vârstă de peste 1 an. prevederea dată nu ar putea 
fi aplicată în cazul familiilor în care cresc și se educă copii cu dizabilități  ori în care un 
membru al familiei este bolnav și există un singur întreținător (monoparentale).        

un factor motivant în implicarea tatălui în creșterea și educarea copilului este cel financiar, în 
speță cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului. în acest sens directiva stabilește 
că mărimea acesteia ar trebui să faciliteze efectuarea concediului pentru creșterea copilului 
de către ambii părinți, fără a indica un plafon (directriva ue, art.8, al.3). legislația națională 
actualmente prevede două opțiuni pentru calcul mărimii indemnizației lunare pentru fiecare 
copil în funcție de durata acesteia, după cum urmează: 

OPțiUnEA 1: în cazul solicitării indemnizației până la împlinirea vârstei de 3 ani  a 
copilului, aceasta va constitui 30% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 
luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, din care au fost calculate 
și achitate contribuții de asigurări sociale. mărimea acesteia nu poate fi mai mică decât 
cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate (în 
anul 2020 – 640 lei sau aproximativ 36,5 usd); 

OPțiUnEA 2 (reglementată în anul 2018): în cazul solicitării indemnizației până la împlinirea 
(de către copil a) vârstei de 2 ani și 2 luni, cuantumul indemnizaţiei lunare se va calcula 
în modul următor: până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului - 60% din venitul mediu 
lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului 
asigurat, din care au fost calculate și achitate contribuții de asigurări sociale, dar nu mai puţin 
de cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei 
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asigurate (adică 1280 lei sau 73 usd); de la 1 an şi până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 
luni a copilului - 30% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice 
premergătoare lunii producerii riscului asigurat, din care au fost calculate și achitate contribuții 
de asigurări sociale, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru 
creșterea copilului a persoanei asigurate (640 lei). în cazul în care concediul a fost solicitat 
până la împlinirea vârstei de 3 ani, iar stabilirea indemnizaţiei - până la data împlinirii vârstei 
de 2 ani și 2 luni, cele 10 luni rămase vor fi neplătite. 

unele dintre cele mai bine plătite concedii pentru creșterea copilului sunt în croația 
(durata 4 luni, plătite cu 100% din veniturile salariale  medii până la un plafon de 3326 
HrK (477 usd) pe lună), chile (12 săptămâni plătite cu 100% din venitul net), luxemburg 
(se propun 2 opțiuni: indemnizație plătită timp de 4 luni - 100% din venit, cu o valoare 
maximă a indemnizației de 3204,93 euro și indemnizație plătită timp de 6 luni – 100% 
din venit până la maximum 1922,96 euro)22. o serie de țări implementează sisteme de 
plată a indemnizației prin aplicarea mai multor opțiuni: norvegia, portugalia, românia, 
suedia, polonia etc.

în cazul estoniei, în anul 2019 au survenit schimbări în plata beneficiilor pentru creșterea 
și îngrijirea copiilor. indemnizația lunară pentru creșterea copilului (prestație parentală) 
se calculează reieșind din venitul din care s-a plătit impozitul social în ultimele 12 luni 
anterioare celor 9 luni de sarcină, plafonată la valoarea maximă în sumă de 3548,1 
euro (în 2020), ceea ce corespunde la 3 salarii medii din estonia în ultimul an. în cazul 
neobținerii unui venit impozabil, indemnizația se va plăti în cuantumul salariului minim 
la 1 ianuarie anul trecut (în 2020 – 540 euro, salariul minim în anul 201923), iar dacă 
venitul mediu lunar este sub nivelul salariului minim, indemnizația va fi egală cu salariul 
minim la 1 ianuarie anul curent (în 2020 – 584 euro). începând cu 1 septembrie 2019 
a încetat plata indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei 
de 3 ani în sumă de 38,36 euro24. Anterior, sistemul de indemnizații pentru creșterea 
copilului cuprindea o indemnizație lunară (prestație parentală) în mărime de 100% din 
venitul mediu, dar nu mai mult de 3089,55 euro, plătită pentru 62 de săptămâni de 
la finalizarea concediului de maternitate, și o indemnizație lunară de îngrijire la o rată 
forfetară de 38,36 euro, plătită de la finalizarea celor 62 săptămâni până la împlinirea 
vârstei de 3 ani a copilului25.

22 pf2.1. parental leave systems/https://www.oecd.org/els/soc/pf2_1_parental_leave_systems.pdf
23 https://countryeconomy.com/national-minimum-wage/estonia
24 https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/en/family-and-child-protection/kinds-family-allowances#parental%20benefit
25 pf2.1. parental leave systems//https://www.oecd.org/els/soc/pf2_1_parental_leave_systems.pdf
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opțiunile stabilite la nivel național le oferă părinților libertatea de alegere, dar totuși 
cuantumul indemnizației este unul neatractiv și nu acoperă pe deplin necesitățile de creștere 
și educare a copilului. conform datelor biroului național de statistică, în anul 2019 valoarea 
lunară a minimului de existență pentru copii a constituit 1927 lei, mărimea acestuia fiind de 771,7 
lei pentru copiii de până la 1 an și de 1682,9 lei pentru copiii de 1-6 ani26. în acest context, se 
propune revizuirea modalității de calculare a indemnizației pentru creșterea copilului, inclusiv 
din perspectiva reducerii duratei concediului, dar cu o valoare monetară mai mare, asigurând 
discuții publice ample la acest subiect, inclusiv cu reprezentanții angajaților și angajatorilor. 

26 minimul de existență în anul 2019. biroul național de statistică// https://statistica.gov.md/newsview.
php?l=ro&idc=168&id=6615
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concediul de îngrijitor

noua directivă ue introduce concediul de îngrijire pentru salariații care oferă îngrijiri per-
sonale sau asistență unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu 
salariatul și care are nevoie de îngrijiri sau de sprijin semnificativ ca urmare a unei probleme 
grave de sănătate (directiva ue, art. 3, al.1, lit.c)). în acest sens, directiva statuează în acest 
caz asupra dreptului la un concediu de 5 zile lucrătoare pe an, care poate fi condiționat de 
prezentarea unor dovezi (directiva ue, art.6, al.1). în același timp, directiva oferă libertate sta-
telor în ceea ce privește perioada de referință, alta decât un an (directiva ue, art.6, al.2). în 
cazul acestei prevederi, directiva nu prevede norme speciale pentru remunerarea acestui tip 
de concediu. suplimentar, conform directivei, salariații vor avea dreptul de a absenta de la 
locul de muncă din motive familiale urgente, precum accidentul sau boala (directiva ue, art.7).

Analiza legislației naționale în domeniul muncii a relevat faptul că dreptul la un astfel de 
concediu este prevăzut și în republica moldova. codul muncii stabilește dreptul salariaților 
la concediu pentru îngrijirea unui membru de familie bolnav, în conformitate cu certificatul 
medical, cu o durată de până la 2 ani (art.78, al.1, lit.b)). de asemenea, salariații au dreptul la 
suspendarea contractului de muncă prin acordul părților (angajator și salariat) pentru îngriji-
rea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani (art. 77, lit.d)). 

Absentarea de la locul de muncă este, de asemenea, un drept stabilit în legislația națională, 
fiind prevăzută obligația salariatului de a informa angajatorul și prezenta în termen de 5 zile 
lucrătoare după reluarea activității a unor acte justificative (codul muncii, art.9, al.2, lit.g1)). în 
cazul dat, legislația națională nu limitează dreptul salariaților de a absenta doar în cazuri de 
urgență familială. Astfel, legislația națională sub aspectul reglementării concediului de îngriji-
tor este, în mare măsură, conformă normelor europene. 
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aranjamente flexibile de munCă

un ultim aspect reglementat prin directiva ue se referă la asigurarea dreptului la aran-
jamente de muncă flexibile pentru salariații cu copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și pentru 
salariații îngrijitori (directica ue, art.9, al.1). Aceste aranjamente creează posibilitatea  de a 
îmbina activitatea de muncă cu cea casnică, urmărind ca scop concomitent diminuarea pre-
siunilor pe sistemul formal (instituțional) de îngrijiri. Alături de concediul de paternitate și cel 
pentru creșterea copilului, aranjamentele de muncă flexibilă țintesc creșterea implicării taților 
în îngrijirea și educarea copiilor, inclusiv și în echilibrarea distribuirii și exercitării unor alte 
sarcini casnice27.

datele Sondajului european privind condițiile de muncă (2015),28 desfășurat de fundaţia 
europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă și viaţă, denotă că programele flexi-
bile se aplică neuniform în țările ue. în topul clasamentului regăsim țările nordice: norvegia 
(44%), suedia (41%), danemarca (40%) și finlanda (35%),  urmate de olanda (32%), belgia 
(27%), estonia (25%), marea britanie și franța (24%), Austria (21%) și germania (20%). în con-
textul disparității aplicărilor și accesului diferențiat la aranjamentele flexibile de muncă, di-
rectiva va uniformiza dreptul fiecărui lucrător din ue la modalități de flexibilizare a organizării 
programului de muncă. 

în acest sens, directiva stabilește câteva aspecte cu referire la aranjamentele flexibile de 
muncă, printre care: 

 durata acestora poate fi limitată într-un mod rezonabil (directiva ue, art.9, al.1);

 răspunsul angajatorilor la solicitările salariaților se va oferi în termeni rezonabili, cu lua-
rea în calcul a necesităților proprii, dar și ale salariatului (directiva ue, art.9, al.2); 

 dreptul salariatului de a reveni la programul de muncă inițial la sfârșitul perioadei con-
venite, inclusiv și dreptul la revenirea anticipată la programul inițial în cazul schimbării 
circumstanțelor (directiva ue, art.9, al.3);

 dreptul statelor de a condiționa solicitările unor astfel de programe de perioade de 
muncă sau vechimea în muncă de maxim 6 luni (directiva ue, art.9, al.4).

la nivel național, necesitatea garantării regimurilor flexibile de lucru pentru părinții cu copii 
de vârstă preșcolară este stabilită expres în Strategia pentru protecția copilului pentru anii 
2014-2020, capitolul iv., pct.64. totuși, prevederile referitoare la timpul de muncă flexibil 
nu se aplică pe larg în republica moldova, fiind menționate dificultăți de aplicare atât din 
partea angajatorilor, cât și a salariaților. studiul desfășurat de institutul național de cercetări 
economice în anul 2019, „Mamele cu copii de vârstă preşcolară: între serviciu şi obligațiuni 
familiale”, a stabilit că 36,2% din totalul respondenților au solicitat flexibilizarea programelor  
de muncă, iar 17,9% din respondenți - posibilitatea oferirii de către angajator a zilelor supli-
mentare de odihnă, în contextul reconcilierii vieții de familie cu cea profesională.

27 shagvaliyeva s.,  Yazdanifard r. impact of flexible Working Hours on Work-life balance. în: American journal of industri-
al and business management, 2014, 4, 20-23 published online january 2014. http://dx.doi.org/10.4236/ajibm.2014.41004 

28 sondaj european privind condițiile de muncă (2015)//  https://www.eurofound.europa.eu/ro/data/european-working-con-
ditions-survey
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Analiza legislației naționale din domeniul muncii relevă că aceasta include prevederi cu 
privire la aranjamentele flexibile de muncă. până în iulie 2020, era prevăzut dreptul angajato-
rului de a stabili, cu acordul salariatului, programe individualizate cu regim flexibil de muncă 
(codul muncii, art.100, al.7), normă abrogată în contextul modificării codului muncii. 

în iulie 2020, prevederea referitoare la programele flexibile de muncă a fost amendată, 
fiind aprobată legea nr.115/2020 pentru modificarea codului muncii al republicii moldova 
nr.154/200329. noile modificări stabilesc necesitatea reglementării programelor de muncă în 
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă ori orice act normativ la nivel 
de unitate, fiind necesară indicarea expresă în contractul individual a condițiilor de activitate 
a salariatului în cadrul programului flexibil de muncă. în același timp, dreptul la astfel de pro-
grame este unul extins, nefiind un drept exclusiv al părinților sau îngrijitorilor salariați, astfel 
depășindu-se limitele directivei. 

Analiza noilor modificări atestă necesitatea completării normelor în conformitate cu directi-
va ue, în mod special a celor cu privire la dreptul salariatului de a reveni anticipat la programul 
inițial de muncă și de revenire la programul de muncă inițial înainte de expirarea termenului 
prevăzut de contractul individual de muncă, în cazul unor motive obiective și justificabile. în 
acest caz se propune completarea art.1001 cu două alineate noi (al.41 și 42). în același timp, 
unii angajatori s-ar putea confrunta cu dificultăți de implementare, de exemplu  necesitatea 
de instituire a unor mecanisme suplimentare de monitorizare a programului de muncă al 
salariaților, slaba înțelegere a modalităților de punere în practică a noilor prevederi etc.   

totodată, în luna mai a anului curent, în contextul situației pandemice care a impus mun-
ca la distanță pentru multe categorii de salariați, legislația națională a fost amendată prin 
introducerea unor norme speciale sub acest aspect30. ca urmare a analizei noilor prevederi, 
s-a stabilit necesitatea introducerii unei noțiuni separate care să înglobeze particularitățile 
programelor flexibile de muncă, în conformitate cu dispozițiile directivei. Astfel se propune 
revizuirea art.1001 prin excluderea alineatului 2, care cuprinde o definire evazivă a noțiunii și 
completarea art.1 cu noțiunea de programe flexibile de muncă, formulată în corespundere cu 
art.3, lit.f a directivei ue: „programe flexibile de muncă” înseamnă programe de muncă care 
oferă posibilitate salariaților să-și adapteze programul de lucru, inclusiv prin utilizarea muncii 
la distanță, a regimului flexibil de muncă, timpului de muncă parțial sau săptămânii de lucru 
comprimată”.

29 legea nr.115/2020 pentru modificarea codului muncii al republicii moldova nr.154/2003. în: monitorul oficial,  
nr. 1994-197, art. 386

30  legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor 
acte normative. în: monitorul oficial, nr.124-125, art.222
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norme Cu CaraCter de proteCție  
a salariaților

în vederea protecției drepturilor salariaților care solicită sau beneficiază de concediile și 
programele de muncă reglementate de directivă, aceasta conține prevederi referitoarela:

 discriminare, prin care se interzice tratamentul mai puțin favorabil al salariaților 
menționați mai sus (directiva ue, art.11);

 protecția împotriva concedierii, fiind interzisă concedierea și orice pregătiri în vederea 
concedierii acestor salariați (directiva ue, art.12, al.1);

 dreptul salariaților care consideră că au fost concediați pentru că au solicitat sau au 
efectuat un concediu prevăzut de directivă, ori și-au exercitat dreptul de a solicita for-
mule flexibile de lucru, de a solicita angajatorului să prezinte în scris motivele înteme-
iate pentru concediere (directiva ue, art.12, al.2);

 adoptarea regimului de sancțiuni aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor naționale 
cu privire la normele directivei (directiva ue, art.13).

legislația națională stabilește interzicerea discriminării în domeniul muncii (codul muncii, 
art.8, 971, 1241, 199). totuși, pentru a asigura respectarea drepturilor salariaților la un trata-
ment nediscriminatoriu, în conformitate cu prevederile directivei ue, se impune operarea 
unor modificări, în special la art.98 (pentru reglementarea interzicerii tratamentului nefavora-
bil al salariaților cu săptămâna de muncă comprimată în raport cu cei cu săptămâna întreagă 
de muncă) și la art.124 (pentru asigurarea protecției contra discriminării a salariaților care 
solicită concediu de îngrijire a copilului). 

de asemenea, sunt prevăzute norme cu privire la neadmiterea concedierii salariatului 
pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la 4 ani (codul muncii, 
art.86, al.2). în vederea extinderii protecției împotriva concedierii salariaților aflați în concediu 
de paternitate, de îngrijire a unui membru familie bolnav sau a unui copil cu dizabilități, se 
impune necesitatea completării legislației muncii (codul muncii, art.86, al.2). 

Sancționarea angajatorilor care încalcă legislația muncii, în speță la acordarea concediilor 
sociale (concediul pentru îngrijirea copilului se include în această categorie), este o normă 
stabilită în legislația națională (codul contravențional, art.55, al.1, lit.e)). totuși, pentru asigu-
rarea protecției salariaților aflați în concediu pentru îngrijirea unui membru de familie bolnav 
sau a unui copil cu dizabilități, se propune completarea normei anterioare prin specificarea 
sancționării angajatorului care refuză suspendarea raporturilor de muncă în cazul salariaților 
care solicită astfel de concedii. 
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ConCluzii și reComandări 

schimbările demografice și situația sistemelor social-economice la nivel european și 
național impun necesitatea adoptării unor măsuri cu privire la susținerea familiilor. studiile de 
specialitate au relevat faptul că politicile familiale sensibile la gen pot genera avantaje atât la 
nivel macro, cât și micro, doar că acestea trebuie adaptate la particularitățile naționale.  

noua directivă ue vine cu o abordare unitară în ceea ce privește echilibrarea vieții de fami-
lie cu cea profesională, asigurând simultan respectarea drepturilor angajaților și  angajatorilor 
și oferind, în același timp,  libertate statelor în  reglementarea unor aspecte rezultate din  di-
alogul dintre partenerii sociali. în perioada următoare, politica familială la nivelul fiecărui stat 
membru al ue va fi aliniată la noile prevederi, context în care clasamentul țărilor în funcție de 
indicatorii politicilor prietenoase familiei s-ar putea modifica.  

în condițiile în care în republica moldova se perpetuează modelul maternal de îngrijire a co-
piilor și a membrilor familiei și se atestă o abordare discriminatorie în raport cu tații, se necesi-
tă revizuirea legislației în domeniul muncii, asigurărilor sociale și răspunderii contravenționale 
în corespundere cu prevederile directivei și într-o manieră care să garanteze că ambii părinți 
și îngrijitorii pot beneficia de drepturi care să le permită alocarea timpului necesar membrilor 
familiei, în mod special copiilor sau celor cu probleme de sănătate. 

în contextul celor menționate, se recomandă următoarele:

1. clarificarea prin definire sau completare a noțiunilor din codul muncii, în special a 
noțiunilor de îngrijitor și programe flexibile de muncă;  

2. reglementarea dreptului taților salariați la o indemnizație paternală indiferent de durata 
stagiului de cotizare (art.1241, codul muncii), iar în cazul în care aceștia nu confirmă stagiul 
de cotizare necesar, indemnizația de paternitate să fie suportată din contrul mijloacelor 
bugetului de stat; 

3. reglementarea obligativității transferului a jumătate/a unei părți din concediul pentru în-
grijirea copilului către al doilea părinte (art.124, codul  muncii) și a mecanismului eficient 
de monitorizare;

4. stabilirea cerințelor cu privire la procedura de depunere și conținutul cererii de concediu 
pentru creșterea copilului (art.124, codul muncii) și revizuirea condițiilor de beneficire a 
indemnizației pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în baza unui con-
tract de prestări servicii;

5. revizuirea normei cu privire la condiționarea dreptului la indemnizație pentru creșterea 
copilului prin micșorarea stagiului de cotizare de la 3 ani până la 1 an (art.18, legea 
nr.289/2004);
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6. examinarea oportunității majorării vârstei copilului  în cazul acordării concediului de îngri-
jire a copilului bolnav de la 10 ani la 12 ani;

7. revizuirea prevederilor cu privire la cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului 
prin raportare la minimul de existență (mărimea minimă a indemnizației să nu fie mai 
mică decât minimul de existență pentru anul precedent) (art.18, legea nr.289/2004), iar 
diferența dintre indemnizația stabilită și cea minimă să fie suportată din contul mijloacelor 
bugetului de stat;

8. reglementarea dreptului salariatului cu program flexibil de muncă de a reveni anticipat la 
programul inițial de muncă (art.1001, codul muncii);

9. reglementarea interzicerii tratamentului nefavorabil al salariaților cu săptămâna de mun-
că comprimată în raport cu cei cu săptămâna întreagă de muncă (art.98, codul muncii);

10. completarea cu norma privind asigurarea protecției contra discriminării a salariaților care 
solicită concediu de îngrijire a copilului (art. 98 și 124, codul muncii);

11. extinderea categoriilor de salariați protejați de concediere cu salariații aflați în con-
cediu de paternitate, de îngrijire a unui membru de familie bolnav sau a unui copil cu 
dizabilități(art.86, codul muncii);

12. completarea normei cu privire la sancționarea angajatorului în caz de refuz a suspen-
dării raporturilor de muncă pentru salariații care solicită astfel de concedii (art.55, codul 
contravențional);

13. dezvoltarea serviciilor de creșă și facilitatea angajatorilor în instituirea propriilor servicii 
de îngrijire a copiilor în cadrul companiei; 

14. reglementarea activității bonelor în vederea asigurării unei activități legale și securității  
copiilor; 

15. sporirea dialogului social cu partenerii sociali în vederea consultării și negocierii 
intervențiilor pentru echilibrarea vieții de familie cu cea profesională. 
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