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Pentru modificarea punctului 29 din Regulamentul  

cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social,  

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008  

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

 

În temeiul Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. La punctul 29 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a 

ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 189, art. 1173), cu modificările ulterioare, 

textul ,,88,46” se substitute cu textul ,,91,28”. 

 

 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

 

 

 



 

Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea punctului 29 din 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, 

 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 

 

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

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite: 

Proiectul dat are drept scop susținerea și țintirea celor mai defavorizate familii prin 

consolidarea Programului de ajutor social. 

Indicatorii de bunăstare (proxy) utilizați în cadrul Programului de ajutor social, au drept 

scop măsurarea indirectă a veniturilor familiei. Acest filtru contribuie la prevenirea 

ascunderii veniturilor, în special pentru familiile care primesc venituri din surse 

neoficiale sau dificil de verificat. Însă ca și în cazul venitului, care se modifică urmare 

a schimbărilor economice, indicatorii de bunăstare a populației, se schimbă și ei, dar 

mai lent.  

În acest sens, ministerul cu suportul Băncii Mondiale în cadrul Proiectului 

„Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” a contractat un expert 

internațional, care a elaborat un studiu privind evaluarea Programului de ajutor social 

(inclusiv și revizuirea mecanismului indicatorilor proxy). Astfel, analiza programului a 

arătat că mecanismul indicatorilor de bunăstare funcționează la nivel satisfăcător, iar 

recomandarea specifică este de a actualiza în fiecare an pragul eligibilității la calcularea 

scorului punctajului indicatorilor de bunăstare prin majorarea acestuia cu 2,82 puncte. 

Majorarea indicatorilor de bunăstare este prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii 2020-2023 (Capitolul VI. PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI OCROTIREA 

SĂNĂTĂȚII, pct. 6.8, subpct. 6.8.1).  
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Proiectul dat prevede majorarea pragului eligibilității la calcularea scorului punctajului 

indicatorilor de bunăstare (proxy) cu 2,82 puncte (actualmente 88,46 puncte, după 

majorare va constitui 91,28 puncte). 

Prevederile acestuia se vor pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2021. 

Fundamentarea economico-financiară: 

Conform analizelor efectuate din Sistemul Informațional Automatizat „Asistență 

Socială”, în contextul modificărilor propuse (majorarea cu 2,82 puncte) în programul 

de ajutor social urmează să se încadreze suplimentar cca 1800 familii pentru prestația 

de ajutor social și cca 2350 familii pentru ajutor pentru perioada rece a anului. 

Cheltuielile totale necesare anual pentru implementarea acestei modificări se estimează 

la cca 29,6 mil. lei (1800 familii beneficiare de ajutor social X 1098 lei mărimea medie 

a prestației de ajutor social = 1 976 400  lei X 12 luni = 23 716 800 lei/an ≈ 23,7 mil. 

lei/an) și (2350 familii beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului X 500 

lei/lunar = 1 175 000 lei lunar X 5 luni = 5 875 000 lei/an ≈ 5,9 mil. lei/an).  



 

Mijloacele financiare necesare pentru implementarea prezentului proiect au fost 

estimate în cadrul proiectelor Strategiilor sectoriale de cheltuieli pentru anii 2021-2023 

și au fost prevăzute în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021. 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

Promovarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern nu necesită operarea 

modificărilor în alte acte normative.  

Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe site-ul 

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

particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7710. 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 și pe 

pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la 

compartimentul Transparența, secțiunea Proiecte supuse consultărilor publice și pot fi 

accesate la următorul link: https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7770. 

Totodată, ca urmare a propunerilor și obiecțiilor parvenite pe marginea proiectului, 

acesta a fost definitivat și în conformitate cu prevederile pct. 201 din Regulamentul 

Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018, Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecţiei Sociale a expediat proiectul spre examinare repetată ministerelor și 

instituțiilor interesate. 

De menționat, că propunerile și recomandările parvenite au fost reflectate în Sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.  

Constatările expertizei anticorupție 

În normele formulate prin proiectul supus expertizei anticorupție n-au fost identificați 

careva factori și riscuri de corupție. 

Constatările expertizei de compatibilitate. 

Nu se aplică.  

Constatările expertizei juridice 

Urmare examinării repetate a proiectului de hotărîre înaintat Ministerul Justiției a expus 

lipsa obiecțiilor. 

Constatările altor expertize 

Nu se aplică. 

 

 

 

MINISTRU                                                 Viorica DUMBRĂVEANU 

http://www.particip.gov.md/
https://msmps.gov.md/ro/content/transparenta
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7770
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