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Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc  

acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2020 
------------------------------------------------------------ 

 
 

În temeiul art. 91 alin. (3) din Legea nr. 270/2008 privind azilul în 
Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, 
art. 145),  cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
Se aprobă cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție 

internațională în anul 2020 în mărime de 1192,95 lei.  
 
 
Prim-ministru      ION CHICU 
 
Contrasemnează: 
 
Viceprim-ministru, 
ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 
 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noti informativi
la proiectul Hotiririi Guvernului ,,privind aprobarea cuantumului ajutorului

binesc acordat beneficiarilor de protec(ie interna{ionali in anul 2020"

I. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului

Proiectul a fost elaborat de cdtre Ministerul Afacerilor Inteme

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finaliti(ile

urmirite

Necesitatea elabordrii prezentului proiect rezulti din prevederile art. 9l alin.

(3) al Legii nr.27012008 privind azilul in Republica Moldova, care stipuleazd cI

Guvemul va stabili anual cuantumul ajutorului bdnesc acordat beneficiarilor de

proteclie interna{ional6.

Ajutorul respectiv este acordat in temeiul art. 33 alin. (2) din Legea nr.270

care prevede dreptul beneficiarilor de proteclie intemalionali la ajutor binesc, in

limitele disponibilitdlilor financiare ale statului, daci, din motive obiective, aceEtia

sunt lipsifi de mijloacele de existenfS.

Republica Moldova tinde si urrneze bunele practici implementate la nivelul

UE unde, in funclie de situalia personali gi de avantajele specifice ale sistemului de

securitate sociald a fiecErui stat, beneficiarii de proteclie internalionald primesc

anumite forme de ajutor financiar (aloca{ii zilnice sau lunare, indemnizalii de

asistenli sociald g.a.).

Procedura propriu-zisd de acordare a ajutorului b6nesc este reglementati prin

Hotdrirea Guvemului nr. 1 140/2010 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la

modul de acordare a ajutorului binesc beneficiarilor de protecfie intemafionali".

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislafiei na(ionale cu legislafia Uniunii Europene

Prezentul proiect nu presupune transpunerea legislaliei UE in domeniu'

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Prin proiectul in cauzi se propune aprobarea cuantumului ajuto

acordat beneficiarilor de protecfie intemalionald pentru anul 2020.

in acest context, menfiondm cd mdrimea aj utorului binesc acordat

beneficiarilor de proteclie intemafionald constituie 15 Yo fa[d de salariul mediu lunar

pe economie.

Pini in anul 2013 mirimea ajutorului bdnesc a constituit 10% din cuantumul

salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul urmdtor' Din anul 2013,la

propunerea Ministerului Economiei, in scopul ajustirii mirimii indemnizaliilor la

realitelile sociale qi economice, mdrimea acesteia a fost majoratd pind la | 5o/o fald de

salariul mediu pe economie prognozat pentru anul viitor'

potrivit Hot6ririi Guvemului m. 67812019 a fost aprobat cuantumul salariului

rului blnesc



mediu lunar pe economie prognozat pentru 2020, in mdrime de 7953 lei. Astf'el,

mdrimea ajutorului lunar acordat beneficiarilor de proteclie intemalionald va

constirui ll92 lei 95 bani.

Pentru a beneficia de ajutorul binesc, refugiatul sau beneficiarul de protecgie

umanitari care solicita acordarea ajutorului bdnesc depune cererea respectivd la

autoritatea competenta pentru strdini, care o va examina, evaluind fiecare caz in parte

gi va decide acordarea ajutorului binesc in funclie de situalia materiale reald a

fiecdrui solicitant, in limitele alocaliilor prevdzute in acest scop in legea bugetului de

stat pentru anul respectiv.

in perioada anilor 2011-2019 au beneficiat de ajutor b6nesc 114 persoane,

dupd cum urmeazd:.

Arul
Beneficiarii de proteclie intemalionald

carora li s-a acordat ajutor banesc

Suma achitat[

20t1 5 940

2012 7 persoane 1100

2013 29 persoane 90 31s

2014 30 persoane 95 925

201 5 37 persoane 136 252

2016 4 persoane 27 181

2017 2 persoane t4 010

201 8 2 persoane 7 380

6 persoane

In perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, au fost recep{ionate de cdtre BMA 8

cereri de solicitare a ajutorului binesc din partea statului, dintre care:

- Aprobate: 6 cereri (4 beneficiari de protec(ie umanitare din Afganistan gi 2

persoane cu statut de refugiat din Turcia);

- Refuzate: 2 cereri (beneficiari de proteclie umanitare din Afganistan gi

Siria).

5. Fundamentarea economico-fi nancia ri
Ajutorul bdnesc va fi acordat din contul qi in limita mijloacelor aprobate

anual in bugetul public na1ional. Cheltuielile f,rnanciare pentru fiecare persoani

solicitantd pentru perioada de 6 luni nu vor depiqi suma prevdzutd in Hotdrirea

Guvernului nr. 67812019 "Privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe

economie, prognozat pentru anul 2020".

in vederea acorddrii ajutorului bdnesc beneficiarilor de proteclie

intemafionald, pentru anul 2019 au fost planificaJi in Planul de finanlare a autoritetii

competente pentru strdini suma de l0 mii lei. Sumele planificate pe parcursul

ultimilor ani au constituit: 2015-135,6 mii lei; 2016 - 30 mii lei; 2017 - 20 mii lei;

2018 - 10 mii lei; 2Ol9 - 10 mii lei 9i2020 - 10 mii lei. Sumele de ajutor acordate,

3 persoane

28 6002019



care au depiEit bugetul planificat, au fost achitate din contul autorifitii competente

pentru strdini.

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Prezentul proiect este elaborat in conformitate cu legislalia in vigoare si nu

necesiti elaborarea sau modificarea altor acte normative.

7. Avizarea gi consultarea publici a proiectului

Conform prevederilor Legii nr. 23912008 privind transparenta in procesul

decizional, anunlul privind inilierea procesului de elaborare a proiectului hotdririi

Guvemului precum gi cel de consultare publicd au fost plasate pe pagina oficiald a

Ministerului Afacerilor Inteme, in directoriul ,,Transparenla./consultiri publice".

8. Constatirile expertizei anticorup{ie

Proiectul a fost expertizat de cdtre Centrul Nalional Anticoruplie (Raport nr.

EHG 2016325 din 18.Q2-2020). in normele supuse expefiizei anticoruplie nu au fost

identificafi careva factori gi riscuri de corup[ie.

9. Constatirile expertizei juridice

Proiectul a fost expertizat de cdlre Ministerul Justiliei. Toate propunerile qi

recomanddrile inaintate de cltre Ministerul Justitiei au fost luate in consideratie.

Ministru Pavel VOICU


