
Ești tată  
sau planifici  

să ai un copil?Children

www.cnas.md

Solicită concediu paternal  
plătit și fii alături de copilul  
tău chiar din primele clipe 

ale nașterii.

#MaiMulteoportunități
#ConcediuPaternal
#TațiImplicați

contactE

Află mai multe detalii la  
direcția Resurse Umane  

a companiei în care activezi sau la 
Casa Națională de Asigurări Sociale  

www.cnas.md
022 257 777

Materialul informațional este elaborat în cadrul  
proiectului „Mai multe oportunități prin politici familiale  

sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii  
de Vest și Republica Moldova”, implementat  

de către Fondul ONU pentru Populație cu suportul  
Agenției Austriece pentru Dezvoltare, în parteneriat  
cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  
Camera de Comerț și Industrie și Casa Națională  

de Asigurări Sociale.

BEnEficii
Concediul paternal are foarte multe beneficii, 
dar stereotipurile din societate împiedică 
mulți bărbați să beneficieze de ele.

Relațiile apropiate dintre tată și copil sunt 
benefice pentru toată lumea: 

 Copiii sunt mai sănătoși din punct de ve-
dere fizic, mental și emoțional.

 Femeile sunt mai puțin predispuse depre-
siei după naștere.

 Relația dintre parteneri devine mai 
puternică. 

 Sporește încrederea tatălui în abilitățile 
sale de a avea grijă de copil.

Technology

Ministerul sănătății,  
Muncii și Protecției sociale  
al rePublicii Moldova

Ministerul sănătății,  
Muncii și Protecției sociale  
al rePublicii Moldova



cE EstE concEdiul 
patErnal?

 Concediul paternal se acordă taților 
(salariați) de către angajator, în baza unei 
cereri în formă scrisă, pentru o perioadă 
de 14 zile calendaristice, în primele 56 de 
zile de la nașterea copilului.

 În perioada concediului paternal, tatăl 
beneficiază de o indemnizaţie paternală 
achitată din bugetul de asigurări sociale.

 În cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi 
etc.) se acordă o singură indemnizaţie 
paternală.

 Angajatorii NU vă pot interzice acordarea 
concediului paternal!  În cazul unui refuz 
vă puteți adresa în instanță.

undE poți dEpunE 
o cErErE?
Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei 
paternale se depune personal de către tatăl 
sau mama copilului, în termen de 12 luni 
de la nașterea copilului, cu prezentarea 
documentelor necesare alegând una din 
următoarele metode:

 la casa teritorială de asigurări sociale de la 
locul de domiciliu sau reşedinţă;

 
 la casa teritorială în a cărei rază de deser-

vire se află unitatea de la locul de muncă;

 în mod electronic prin intermediul portalu-
lui guvernamental unic al serviciilor pub-
lice (www.servicii.gov.md) ori al paginii 
web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări 
Sociale (www.cnas.md).

actE nEcEsarE 
pEntru oBținErEa 
indEmnizațiEi 
patErnalE:

 Buletin de identitate al solicitantului (în 
original şi în copie);

 Certificatul de naştere al copilului, în-
registrat la subdiviziunea competentă a 
Agenţiei Servicii Publice (în original şi în 
copie);

 După caz, extrasul din ordinul de acordare 
a concediului paternal, în original, eliberat 
de la toate unitatăţile în care desfăşoară 
activităţi;

 Indemnizația paternală pentru liber-
profesioniștii care  practică activitate în 
domeniul justiţiei (avocați, notari, execu-
tori judecătorești, mediatori) se stabilește 
de la data nașterii copilului pentru o 
perioadă de 14 zile calendaristice fără 
condiția aflării în concediu paternal.

www.cnas.md

Policies

Parental leave (either gender)


