
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la 

modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii 

de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006 

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

 

În temeiul art. 31 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială 

suplimentară a unor categorii de populație (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. La punctul 2 litera b) din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și 

plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 470/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,  

nr. 73-74, art. 509), cu modificările ulterioare, cifrele „950” se substituie cu cifrele 

„1250”. 

 

   2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



 

Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de 

populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470/2006 

 

   1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

   Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale. 

 

   2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite: 

   Proiectul a fost elaborat în scopul executării prevederilor Legii nr. 128/2022 pentru 

modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială 

suplimentară a unor categorii de populație. 
 

    3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

    Proiectul dat propune măsuri suplimentare de protecție socială pentru participanţii 

la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul militarilor care şi-au satisfăcut serviciul 

militar în componenţa armatei de operaţii, detaşamentelor şi formaţiunilor de 

partizani, din rîndul membrilor organizaţiilor şi grupelor ilegale, foştii deţinuţi în 

lagărele de concentrare fasciste şi în ghetouri, în alte locuri de detenţie forţată, create 

de Germania fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada celui de-al Doilea Război 

Mondial, văduvele Eroilor Uniunii Sovietice, persoanele care au lucrat ca angajaţi 

civili în armata de operaţii în anii celui de-al Doilea Război Mondial, persoanele care 

s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada blocadei (8 septembrie 

1941 – 27 ianuarie 1944), persoanele antrenate de organele puterii locale la strângerea 

munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui 

de-al Doilea Război Mondial prin majorarea cuantumului alocației lunare de stat cu 

300 de lei (de la 950 de lei la 1250 de lei). 

Totodată, luând în considerare faptul că art. II al Legii nr. 128/2022 prevede că 

aceasta intră în vigoare din 1 mai 2022, alocația lunară de stat pentru categoria vizată 

de beneficiari se acordă în cuantum majorat începând cu 1 mai 2022. 

 

    4. Fundamentarea economico-financiară: 

    Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la data de 1 martie curent, 

numărul beneficiarilor specificați la articolul 2 alineatul (1) punctul 2) din Legea nr. 

121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 

constituie 179 persoane.  

    Prin urmare, întru executarea prevederilor Legii nr. 128/2022, începînd cu luna mai 

2022, vor fi necesare mijloace financiare suplimentare în cuantum de 429600,0 lei 

(300 de lei x 179 persoane x 8 luni). 

    Cheltuielile pentru implementarea proiectului în cauză urmează a fi acoperite din 

contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2022. 

     

 5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

 Nu necesită a fi operate careva modificări în alte acte normative.    



 

    6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

 Anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe 

saitul particip.gov.md și poate fi accesat la următorul link: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9236. În scopul respectării prevederilor 

Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul și nota 

informativă au fost plasate pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md.  

 

    7. Constatările expertizei anticorupție 

    Centrul Național Anticorupție a menționat că proiectul nu conține factori și riscuri 

de corupție. 

 

    8. Constatările expertizei de compatibilitate. 

    Nu se aplică.  

 

    9. Constatările expertizei juridice 

    Observațiile și propunerile Ministerului Justiției au fost luate în considerare. 

 

    10. Constatările altor expertize 

    Nu se aplică. 

 
                 

 

 

 

 

MINISTRU                                                           Marcel SPATARI 

http://www.particip.gov.md/



