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Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc  

acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2018 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) din Legea nr. 270-XVI din 

18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art.145), cu modificările şi completările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie 

internațională în anul 2018 în mărime de 922 de lei 50 de bani.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

  

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

     

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul Hotărârii Guvernului

privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de
protecţie internaţională în anul 201$

Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în vederea executării prevederilor 
art. 91 alin. (3) al Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în 
Republica Moldova, care stipulează că Guvernul va stabili anual cuantumul ajutorului 
acordat beneficiarului de protecţie internaţională. Ajutorul este acordat în temeiul 
art.33, alin.(2) din Legea menţionată-supra, care stipulează dreptul beneficiarilor de 
protecţie internaţională la ajutor bănesc, în limitele disponibilităţilor financiare ale 
statului, dacă aceştia, din motive obiective, sunt lipsiţi de mijloacele de existenţă, 
însăşi procedura de acordare a ajutorului este reglementată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1140 din 15 decembrie 2010 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de acordare a ajutorului bănesc rambursabil refugiaţilor şi beneficiarilor de 
protecţie umanitară”.

începând cu 19 august 2016 ajutorul bănesc a devenit nerambursabil în temeiul 
Legii nr. 151 din 1 iulie 2016 “pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative”, se stabileşte pentru o perioadă ce nu depăşeşte 6 luni şi se acordă lunar 
solicitantului din contul alocaţiilor Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în 
bugetul de stat pentru anul 2018.

Pentru a beneficia de ajutorul bănesc persoana depune cererea respectivă la 
Autoritatea competentă pentru străini şi, fiecare cerere depusă se examinează în mod 
individual, în funcţie de situaţia materială reală a fiecărui solicitant.

Pe parcursul ultimilor ani, au fost adoptate pozitiv 30% de decizii privind 
acordarea ajutorului financiar, din totalul solicitărilor. Ajutorul financiar se achită 
lunar. Astfel, în lipsa beneficiarului (ca ex. plecare din ţară, deces), achitarea 
ajutorului se sistează. De remarcat că în anul 2017 au fost depuse doar 7 cereri de 
solicitare a ajutorului bănesc, fiind aprobate doar 2 cazuri, iar în anul 2016 au fost 
depuse 5 cereri de solicitare a ajutorului bănesc, comparativ cu 53 de solicitări din 
anul 2015, fiind aprobate doar 2 cazuri.

De consemnat că, până în 2013 mărimea ajutorului bănesc a constituit 10% din 
cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul imediat următor. 
Din anul 2013, la propunerea Ministerului Economie şi Infrastructurii, în scopul 
ajustării mărimii indemnizaţiilor la realităţile sociale şi economice, mărimea acestuia 
a fost majorată până la 15% faţă de salariul mediu pe economie prognozat pentru anul 
viitor.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54 din 17 ianuarie 2018 „Privind aprobarea 
cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018”, 
mărimea salariului mediu lunar este de 6150 lei. Astfel, mărimea lunară a ajutorului



bănesc stabilit în proporţie de 15% faţă de acest salariu, va constitui 922 lei şi 50 de 
bani.

Aspectul normativ: Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu legislaţia 
în vigoare şi nu necesită elaborarea sau modificarea altor acte normative sau 
legislative.

Aspectul organizatoric: Aprobarea proiectului nu implică crearea unor 
structuri specializate pentru realizarea prevederilor acestuia.

Aspectul financiar şi economic. Ajutorul bănesc va fî acordat din contul şi în 
limita mijloacelor aprobate anual în bugetul public naţional. Cheltuielile financiare de 
persoană pentru perioada de 6 luni nu vor depăşi suma prevăzută în Hotărârea 
Guvernului nr. 54 din 17 ianuarie 2018 “Privind aprobarea cuantumului salariului 
mediu de economie, prognozat pentru anul 2018”.

Aspectul politic: Aplicarea prevederilor proiectului presupune realizarea 
prevederilor din Acordul de Asociere între Republica Moldova -  Uniunea Europeană 
la capitolul: Implementarea eficientă a Legii nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind 
azilul în Republica Moldova, care oferă un cadru solid pentru protecţia persoanelor ce 
au nevoie de protecţie internaţională, precum şi dezvoltarea în continuare a cadrului 
de integrare.

în scopul executării prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi a 
angajamentelor Republicii Moldova în domeniul azilului, inclusiv, la capitolul 
integrare europeană, solicităm susţinerea şi aprobarea proiectului Hotărârii 
Guvernului prezentat.
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