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GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
 

 

Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1413/2003 

 cu privire la alocațiile de stat pentru merite deosebite față de stat 

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

 

În temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art. 392), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1413/2003 cu privire la alocațiile de stat pentru 

merite deosebite față de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239-

242, art. 1466), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1) la punctul 7 din hotărâre, textul „Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale” se substituie cu cuvintele „Ministerului Muncii și Protecției Sociale”; 
 

2) în Regulament: 
 

a) la punctul 2: 

alineatul întâi se completează cu subpunctele 3) și 4) cu următorul cuprins: 

„3) cetățenii Republicii Moldova decorați cu distincții de stat în temeiul Legii 

nr. 1123/1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova sau decorați cu 

distincții de stat ale fostei U.R.S.S. echivalate cu distincțiile de stat ale Republicii 

Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 533/1995 cu privire la drepturile 

cetățenilor Republicii Moldova decorați cu distincții de stat ale fostei U.R.S.S., 

beneficiari de pensie sau de alocație socială de stat, inclusiv în alte state, indiferent 

de faptul dacă au sau nu au domiciliul în Republica Moldova; 

4) prin derogare de la subpunctele 1), 2) și 3), veteranii de război prevăzuți la 

articolele 7 și 8 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, cetățeni ai Republicii 

Moldova, decorați cu distincții de stat în temeiul Legii nr. 1123/1992 cu privire la 

distincțiile de stat ale Republicii Moldova sau decorați cu distincții de stat ale fostei 



2 

 

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\12405\12405-redactat-ro.docx 

U.R.S.S. echivalate cu distincțiile de stat ale Republicii Moldova prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 533/1995 cu privire la drepturile cetățenilor Republicii Moldova 

decorați cu distincții de stat ale fostei U.R.S.S., au dreptul la alocație nominală 

indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensie sau alocație socială de stat 

și dacă au sau nu domiciliul în Republica Moldova.”; 

la alineatul al doilea, propoziția a doua se completează cu textul „ , indiferent 

de faptul dacă au sau nu au domiciliul în Republica Moldova”; 
 

b) la punctul 5, după textul „a) și b)” se introduce textul „şi alineatele (4) și 

(5)”; 
 

c) la punctul 6: 

alineatul întâi va avea următorul cuprins: 

„Cererea pentru acordarea alocaţiei de stat pentru merite deosebite faţă de stat 

(în continuare – cerere) împreună cu setul de documente necesare se depun, personal 

sau prin intermediul reprezentantului desemnat prin procură ori prin împuternicire de 

reprezentare creată în baza semnăturii electronice în cadrul Registrului 

împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower), la casa 

teritorială de asigurări sociale de la locul de trai, cu excepţia persoanelor specificate 

la punctul 2, domiciliate în localitățile din stânga Nistrului.”; 

la alineatul al doilea, textul „categoria de beneficiari specificată la punctul 2 

alineatul doi al prezentului Regulament” se substituie cu textul „categoriile de 

beneficiari specificate la punctul 2”; 
 

d) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins: 

„61. Persoanele specificate la punctul 2 alineatul întâi subpunctele 3) și 4) și 

alineatul al doilea, care s-au stabilit cu traiul permanent peste hotarele Republicii 

Moldova, depun cererea împreună cu setul de documente necesare, personal sau prin 

intermediul reprezentatului desemnat prin procură ori prin împuternicire de 

reprezentare creată în baza semnăturii electronice în cadrul Registrului 

împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower), la casa 

teritorială de asigurări sociale de la ultimul domiciliu din Republica Moldova.”; 
 

e) punctul 7 va avea următorul cuprins: 

„7. Pentru categoriile de persoane specificate la punctul 2 alineatul întâi 

subpunctele 1), 2) și 3), alocaţia nominală se stabileşte începând cu data depunerii 

cererii, cu prezentarea documentelor indicate la punctul 11, dar nu mai devreme de 

data stabilirii pensiei/alocaţiei sociale de stat. 

Pentru categoriile de persoane specificate la punctul 2 alineatul întâi 

subpunctul 4) și alineatul al doilea, alocația nominală sau, după caz, alocaţia pentru 

merite deosebite se stabileşte începând cu data depunerii cererii, cu prezentarea 

documentelor indicate la punctul 11.”; 
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f) punctul 11 va avea următorul cuprins: 

„11. Împreună cu cererea pentru acordarea alocaţiei de stat pentru merite 

deosebite față de stat se prezintă documentele confirmative necesare în funcție de 

atribuirea solicitantului la una din categoriile de beneficiari de alocații specificate la 

punctul 2, după cum urmează: 

1) pentru persoanele specificate la punctul 2 alineatul întâi subpunctul 1) 

literele a) și b): 

a) actul de identitate; 

b) documentul ce confirmă decorarea cu ordin, medalie sau cruce ori conferirea 

titlului onorific; 

c) după caz, certificatul de căsătorie; 

2) pentru persoanele menţionate la punctul 2 alineatul întâi subpunctul 2): 

a) actul de identitate; 

b) documentul ce confirmă decorarea cu „Ordinul Republicii”; 

c) certificatul ce confirmă că persoana decorată cu „Ordinul Republicii” este 

beneficiară de indemnizație de merit, eliberat de către Ministerul Culturii; 

d) documentul confirmativ privind stabilirea pensiei sau alocației sociale de 

stat într-un alt stat, eliberat de organul corespunzător al statului respectiv; 

e) după caz, certificatul de căsătorie; 

3) pentru persoanele specificate la punctul 2 alineatul întâi subpunctul 3): 

a) în cazul persoanelor care au domiciliul în Republica Moldova – actul de 

identitate; 

în cazul persoanelor care au domiciliul peste hotarele Republicii Moldova – 

actul de identitate din sistemul naţional de paşapoarte şi copia actului de identitate 

din ţara de domiciliu al persoanei, tradusă şi autentificată în modul stabilit de 

legislaţie. În cazul în care actul de identitate din ţara de domiciliu nu conţine 

informaţii despre domiciliu, persoana urmează să prezinte documentul oficial eliberat 

de autoritatea statului străin care atestă domiciliul acesteia în străinătate, tradus şi 

autentificat în conformitate cu cerinţele legislaţiei; 

b) documentul ce confirmă decorarea cu ordin, medalie sau cruce ori conferirea 

titlului onorific; 

c) documentul confirmativ privind stabilirea pensiei sau alocației sociale de 

stat într-un alt stat, eliberat de organul corespunzător al statului respectiv, tradus şi 

autentificat în modul stabilit de legislaţie; 

d) după caz, certificatul de căsătorie; 

4) pentru persoanele specificate la punctul 2 alineatul întâi subpunctul 4): 

a) în cazul persoanelor care au domiciliul în Republica Moldova – actul de 

identitate; 

în cazul persoanelor care au domiciliul peste hotarele Republicii Moldova – 

actul de identitate din sistemul naţional de paşapoarte şi copia actului de identitate 

din ţara de domiciliu al persoanei, tradusă şi autentificată în modul stabilit de 
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legislaţie. În cazul în care actul de identitate din ţara de domiciliu nu conţine 

informaţii despre domiciliu, persoana urmează să prezinte documentul oficial eliberat 

de autoritatea statului străin care atestă domiciliul acesteia în străinătate, tradus şi 

autentificat în conformitate cu cerinţele legislaţiei; 

b) documentul ce confirmă decorarea cu ordin, medalie sau cruce ori conferirea 

titlului onorific; 

c) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă drepturile 

veteranilor de război/participanţilor la acţiunile de luptă; 

d) după caz, certificatul de căsătorie; 

5) pentru persoanele specificate la punctul 2 alineatul al doilea: 

a) în cazul persoanelor care au domiciliul în Republica Moldova – actul de 

identitate; 

în cazul persoanelor care au domiciliul peste hotarele Republicii Moldova – 

actul de identitate din sistemul naţional de paşapoarte şi copia actului de identitate 

din ţara de domiciliu al persoanei, tradusă şi autentificată în modul stabilit de 

legislaţie. În cazul în care actul de identitate din ţara de domiciliu nu conţine 

informaţii despre domiciliu, persoana urmează să prezinte documentul oficial eliberat 

de autoritatea statului străin care atestă domiciliul acesteia în străinătate, tradus şi 

autentificat în conformitate cu cerinţele legislaţiei; 

b) documentul ce confirmă decorarea post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau 

cu ordinul „Ştefan cel Mare”; 

c) actele de stare civilă care confirmă, respectiv, statutul de soţ supravieţuitor, 

părinte sau părinţi divorţaţi  ai persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul 

Republicii” sau cu ordinul „Ștefan cel Mare”, precum şi certificatele de deces ale 

acestor persoane. 

Documentele specificate în prezentul punct se prezintă în copie şi în original. 

Originalele documentelor  se restituie solicitantului după confruntarea acestora cu 

copiile.”;  
 

g) la punctul 121, prima și a doua propoziție se substituie cu următoarea 

propoziție: „La recepţionarea cererii cu toate documentele necesare stipulate la 

punctul 11, solicitantului i se eliberează o recipisă de primire a cererii.”; 
 

h) la punctul 13: 

la alineatul întâi, textul „30 zile” se substituie cu textul „60 de zile”; 

la alineatul al treilea, textul „subpunctul 2)” se substituie cu textul „subpunctele 

2), 3) și 4)”; 
 

i) punctul 14 va avea următorul cuprins: 

„14. Decizia cu privire la refuzul de stabilire a alocaţiei de stat pentru merite 

deosebite faţă de stat, cu indicarea motivului refuzului și a căii de atac, se expediază 

solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.”; 
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j) se completează cu punctul 151 cu următorul cuprins: 

„151. Persoanelor specificate la punctul 2 alineatul întâi subpunctele 3) și 4) și 

alineatul al doilea, stabilite cu traiul permanent peste hotarele Republicii Moldova, 

alocaţia nominală sau, după caz, alocaţia pentru merite deosebite se plăteşte lunar, 

pentru luna în curs, prin intermediul prestatorului de servicii de plată de pe teritoriul 

Republicii Moldova.”; 
 

k) punctul 24 se completează cu textul „ , cu excepția persoanelor specificate 

la punctul 2 alineatul întâi subpunctele 3) și 4) și alineatul al doilea, pentru care 

dreptul a fost deja stabilit și pentru care alocaţia nominală sau, după caz, alocaţia 

pentru merite deosebite urmează să se plătească în continuare pentru o perioadă de 

12 luni consecutive începând cu luna în care persoana a fost scoasă din evidenţă în 

localitatea de domiciliu, la expirarea acestui termen persoana având obligaţia să 

prezinte sau să transmită pe adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale certificatul 

de viaţă, completat conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, precum și la 

fiecare 12 luni de la data semnării și autentificării acestuia.”; 
 

l) se completează cu punctele 241-246 cu următorul cuprins: 

„241. Persoanelor specificate la punctul 2 alineatul întâi subpunctele 3) și 4) și 

alineatul al doilea, stabilite cu traiul permanent peste hotarele Republicii Moldova, 

alocaţia nominală sau, după caz, alocaţia pentru merite deosebite se stabilește și se 

plăteşte începând cu data depunerii cererii, cu prezentarea documentelor indicate la 

punctul 11, pentru 12 luni consecutive, la expirarea acestui termen persoana având 

obligaţia să prezinte sau să transmită pe adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale 

certificatul de viaţă, completat conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, la 

fiecare 12 luni de la data semnării și autentificării acestuia.  

În cazul beneficiarilor de pensii specificați la alineatul întâi, stabiliți cu traiul 

permanent peste hotarele Republicii Moldova, se acceptă și certificatul de viață 

completat conform formularului prevăzut în anexa la Regulamentul privind modul de 

plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii, alocaţiilor sociale de stat, 

alocaţiilor lunare de stat, indemnizațiilor, plăților periodice capitalizate şi suportului 

financiar de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2006, în cazul în care 

aceste persoane sunt obligate să prezinte certificatul respectiv în scopul prevăzut de 

actul normativ menționat. 

Beneficiarul de alocație nominală sau, după caz, de alocaţie pentru merite 

deosebite (în continuare – alocație) va completa partea A a certificatului de viață și 

îl va semna la autoritatea administrației publice locale, la un notar sau la misiunea 

diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de 

domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, 

care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de către 

beneficiarul de alocaţie. 
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 Autoritatea administrației publice locale, notarul și misiunea 

diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de 

domiciliu al beneficiarului de alocaţie, subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale 

de Asigurări Sociale vor completa partea B a certificatului de viaţă. 

 La autentificarea certificatului de viaţă, autoritatea administrației publice 

locale, notarul și misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova, 

subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale verifică dacă datele 

completate de beneficiar în partea A a certificatului de viaţă sunt valabile şi corespund 

datelor din actele confirmative. 

242. Certificatul de viaţă autentificat conform punctului 241 va fi transmis 

Casei Naţionale de Asigurări Sociale prin intermediul poştei sau al persoanei 

împuternicite printr-o procură ori prin împuternicire de reprezentare creată în baza 

semnăturii electronice în cadrul Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza 

semnăturii electronice (MPower). 

243. În cazul în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite certificatul de 

viaţă în termenul indicat la punctul 241, plata alocaţiei se suspendă începând cu luna 

următoare lunii în care expiră cele 12 luni. 

După prezentarea sau transmiterea certificatului de viaţă, plata alocaţiei se reia 

de la data suspendării, în baza deciziei casei teritoriale de asigurări sociale, dar nu 

mai mult decât pentru o perioadă de 3 ani premergători datei prezentării certificatului 

de viaţă. 

244. Certificatul de viaţă va fi întocmit într-un singur exemplar original, pentru 

a fi prezentat/transmis Casei Naţionale de Asigurări Sociale. 

Pentru autentificarea certificatului de viaţă la misiunile diplomatice/oficiile 

consulare ale Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu, solicitantul 

va achita taxa consulară în conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2010 cu privire 

la taxele consulare. 

245. În cazul în care beneficiarul de alocaţie revine şi îşi stabileşte domiciliul 

în Republica Moldova, dreptul la alocaţie se reia conform prevederilor Legii 

nr. 190/2003 cu privire la veterani şi ale prezentului Regulament. 

246. Solicitantul alocației are obligaţia să comunice în scris reprezentantului 

organelor de asigurări sociale orice modificare intervenită în informaţia declarată 

iniţial în cererea de acordare a alocației respective, ce necesită operarea modificărilor 

corespunzătoare în procesul de acordare/neacordare a dreptului la alocație (de 

exemplu, schimbarea numelui sau a prenumelui, a domiciliului, retragerea distincției 

de stat în temeiul căreia a fost stabilit dreptul la alocație), în termen de 30 de zile de 

la data la care a intervenit modificarea.”; 
 

m) se completează cu anexa nr. 10 cu următorul cuprins: 
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„Anexa nr. 10 

la Regulamentul cu privire la modul  

de stabilire și plată a alocațiilor de stat  

pentru merite deosebite față de stat 

 

 
REPUBLICA MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 

CERTIFICAT DE VIAŢĂ/LIFE CERTIFICATE 
 
Formularul trebuie completat cu majuscule, folosindu-se numai liniile punctate. 
This form must be filled in using capital letters, only above marked lines.  
 
 

1. INSTITUŢIA DESTINATARĂ/ RECEIVING INSTITUTION 
 
1.1. Denumirea instituţiei/Name of the Institution 

  

1.2. Țara/Country 
  

 
Partea A se completează de către beneficiar în fața persoanei autorizate, în baza actelor care confirmă datele/Part A is completed by the beneficiary in 

front of the authorized person, based on the documents confirming the data 

2. DATE DESPRE BENEFICIAR/INFORMATION ON BENEFICIARY 
  

2.1. Numele şi prenumele/Name and surname…………..………………………………………………………………………................................ 
  

2.2. Nume şi prenumele purtate anterior/Previous name and surname………………………………..…………………………………………….. 
  

2.3. Numărul personal de identificare (IDNP) din Republica Moldova/Personal identification code of the Republic of Moldova 

 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 

2.4. Data naşterii/Date of birth  ….……….……………………………………………………………………………………..………………………… 

  
  

2.5. Adresa actuală/Current address 

 
…….………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Certific faptul că datele de mai sus sunt reale şi corecte. În cazul în care nu voi respecta cele asumate prin prezenta declaraţie, sunt pe deplin responsabil de 
consecinţele inacţiunii mele/I confirm that the above mentioned information is real and correct. In case of not respecting those assumed in the current statement, 
I become fully responsable of the consequences of my misacting.                      

3. DATA, SEMNĂTURA BENEFICIARULUI APLICATĂ ÎN FAŢA PERSOANEI AUTORIZATE/DATE AND SIGNATURE OF BENEFICIARY 

IN FRONT OF AUTHORIZED PERSON   
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……  

 

Partea B se completează de către persona autorizată în fața căreia se prezintă beneficiarul ale cărui date personale sunt înscrise în Partea A/Part B is 

completed by the authorized person in front of whom the beneficiary presents its personal data in Part A 
4. DECLARĂM CĂ DOCUMENTUL A FOST SEMNAT PERSONAL DE BENEFICIAR/WE DECLARE THAT THE DOCUMENT HAS 

 BEEN PERSONALLY SIGNED BY THE BENEFICIARY  
    

4.1. Denumirea instituţiei/Name of the Institution   
   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2. Adresă/Address…………………………………………….………………………………………………..………………………………………… 

 ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…….………. 

4.3. Telefon/Phone…………………………………………….  E-mail: ………………………………………………………………………………….… 

4.4. Ştampilă/Stamp 4.5. Dată/Date …………………..………………………………..…………. 

   Funcţia/Function …………………………..……………………………. 

  4.6. Semnătură/Signature ………………………………….………….…… 

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

Republicii Moldova. 

Persoanelor ce se încadrează în categoria de beneficiari de alocații nominale 

specificată în punctul 2 alineatul întâi subpunctul 3) din Regulamentul cu privire la 

modul de stabilire și plată a alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1413/2003, care s-au stabilit cu traiul permanent peste 

hotarele Republicii Moldova sau care domiciliază în localitățile din stânga Nistrului, care 

au depus cererea cu documentele necesare până la 29 iulie 2022 inclusiv, dreptul la 

alocația nominală li se stabilește începând cu data de 25 februarie 2022, data intrării în 

vigoare a prevederilor Legii nr. 18/2022 pentru modificarea articolului 21 din Legea 

nr. 190/2003 cu privire la veterani, dar nu mai devreme de data stabilirii pensiei sau 

alocației sociale de stat. 

Persoanelor ce se încadrează în categoriile de beneficiari de alocaţii pentru merite 

deosebite specificate în punctul 2 alineatul al doilea din Regulamentul cu privire la 

modul de stabilire și plată a alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1413/2003, care s-au stabilit cu traiul permanent peste 

hotarele Republicii Moldova și care au depus cererea cu documentele necesare până la 

29 iulie 2022 inclusiv, dreptul la alocaţia pentru merite deosebite li se stabilește începând 

cu data de 25 februarie 2022, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 18/2022 

pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani. 

Persoanelor ce se încadrează în categoria de beneficiari de alocații nominale 

specificată în punctul 2 alineatul întâi subpunctul 4) din Regulamentul cu privire la 

modul de stabilire și plată a alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1413/2003, care s-au stabilit cu traiul permanent peste 

hotarele Republicii Moldova sau care domiciliază în localitățile din stânga Nistrului și 

care au depus cererea cu documentele necesare până la 29 iulie 2022 inclusiv, dreptul la 

alocația nominală li se stabilește începând cu data de 22 martie 2022, data intrării în 

vigoare a prevederilor art. IV din Legea nr. 63/2022 privind susținerea participanților la 

acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii 

Moldova și a membrilor familiilor lor în contextul comemorării a 30 de ani de la acțiunile 

de luptă de pe Nistru și pentru modificarea unor acte normative. 

 

 
 

 Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 
Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 
Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului 

 Privind la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1413/2003 

 cu privire la alocațiile de stat pentru merite deosebite față de stat 
  

  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. 190/2003 cu privire 

la veterani, urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 18/2022 pentru modificarea 

articolului 21 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (în vigoare din 25.02.2022), 

precum și prin Legea nr. 63/2022 privind susținerea participanților la acțiunile de luptă 

pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova și a 

membrilor familiilor lor în contextul comemorării a 30 de ani de la acțiunile de luptă de 

pe Nistru și pentru modificarea unor acte normative (Art. IV) (în vigoare din 

22.03.2022), implementarea cărora necesită operarea modificărilor în Hotărârea 

Guvernului nr. 1413/2003 cu privire la alocațiile de stat pentru merite deosebite față de 

stat.   

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

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 
  Nu se aplică. 

 

  4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 
  Proiectul dat prevede operarea modificărilor în Hotărârea Guvernului nr. 1413/2003 cu 

privire la alocațiile de stat pentru merite deosebite față de stat, în scopul reglementării 

mecanismului de acordare a dreptului la: 

  1) alocații nominale cetățenilor Republicii Moldova decorați cu distincții de stat în 

temeiul Legii nr. 1123/1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova sau 

decorați cu distincții de stat ale fostei U.R.S.S. echivalate cu distincțiile de stat ale 

Republicii Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 533/1995 cu privire la drepturile 

cetățenilor Republicii Moldova decorați cu distincții de stat ale fostei U.R.S.S., 

beneficiari de pensie sau de alocație socială de stat, inclusiv în alte state, indiferent de 

faptul dacă au sau nu au domiciliu în Republica Moldova;  

   2) alocații pentru merite deosebite față de stat soţiei/soţului, cetățeni ai Republicii 

Moldova, a/al persoanei decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul 

„Ştefan cel Mare”, cu care, la data decesului acesteia, s-a aflat în relaţii de căsătorie sau 

mamei/tatălui, cetățeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei decorate post-mortem cu 

„Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ştefan cel Mare”, indiferent de faptul dacă au sau 

nu au domiciliu în Republica Moldova; 

   3)  acordarea veteranilor de război prevăzuți la art. 7 și 8 din Legea cu privire la 

veterani nr. 190/2003, cetățeni ai Republicii Moldova decorați cu distincții de stat a 

dreptului la alocație nominală indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensie 

sau alocație socială de stat și dacă au sau nu domiciliu în Republica Moldova. 

   4) Se propune intrarea în vigoare a prezentei hotărâri din data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, reieșind din faptul că, prevederile Legii nr. 18/2022 au 

intrat în vigoare la data de 25.02.2022.  



 

   5. Fundamentarea economico-financiară: 

   1. În conformitate cu informația, prezentată de Casa Națională de Asigurări Sociale, 

mijloacele financiarea necesare suplimentar din bugetul de stat pentru acordarea dreptului 

la alocații nominale în condițiile specificate în alineatul (4) al articolului 21 din Legea nr. 

190/2003 cu privire la veterani, conform modificărilor operate prin Legea nr. 18/2022, se 

estimează în total în mărime de 67.650 lei pentru 11 luni ale anului 2022, și anume: 

   1) în cazul persoanelor decorate cu „Ordinul Republicii” sau  Ordinul „Ştefan cel 

Mare”: 1 persoană x 500 lei/lunar x 11 luni = 5500 lei; 

   2) în cazul persoanelor decorate cu alte ordine:  

   1 persoană x 100 lei/lunar x 11 luni = 1100 lei; 

   3) în cazul persoanelor decorate cu medalii și titluri onorifice: 

   111 persoană x 50 lei/lunar x 11 luni = 61.050 lei; 

   2. Pentru acordarea dreptului la alocații pentru merite deosebite persoanelor, 

specificate în art. 21 alin. (3) din Legea cu privire la veterani, nu vor fi necesare mijloace 

financiare suplimentare. 

   Potrivit datelor disponibile la Casa Națională de Asigurări Sociale, nu sânt persoane ce 

fac parte din categoria dată de beneficiari plecați cu traiul peste hotarele țării. 

   3. Conform estimărilor, realizarea acordării dreptului la alocații nominale veteranilor de 

război indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensie sau alocație socială de 

stat și dacă au sau nu domiciliu în Republica Moldova necesită cca 3,5 mil.lei pentru anul 

2022 din bugetul de stat. 

   În scopul executării modificărilor operate au fost operate modificările de rigoare a 

Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 și Legii bugetului de asigurări 

sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021, cu includerea mijloacelor suplimentare 

necesare pentru implementarea propunerilor înaintate. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 
   Proiectul dat nu va necesita operarea modificărilor în alte acte normative. 

 

   7. 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/*/8949. 

   În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul și nota informativă la proiect au fost plasate pe platforma 

guvernamentală www.particip.gov.md și pe pagina web oficială a Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale și pot fi accesate la următorul link: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9010.  

Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 201 din Regulamentul Guvernului, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, proiectul, nota informativă și sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect au fost expediate spre avizare 

/expertizare repetată ministerelor și instituțiilor interesate. 

Obiecțiile și propunerile(recomandările) parvenite au fost reflectate în sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect. 

 

 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8949
http://www.particip.gov.md/
https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9010


 

   8. Constatările expertizei anticorupție 

   Potrivit Raportului de expertiză anticorupție asupra proiectului, în proces de promovare 

a proiectului de decizie, rigorile de transparență decizională statuate de Legea 

nr.239/2008 au fost respectate parțial, fiind indicat un termen de 5 zile lucrătoare pentru 

recepționarea recomandărilor părților interesate, contrar prevederilor stabilite la art. 12 

alin. (2) din legea prenotată. 

   Prevederile proiectului sunt conforme interesului public, nu aduc atingere drepturilor 

fundamentale ale omului și nu conțin factori de risc de generare a riscurilor de corupție. 

 

   9. Constatările expertizei de compatibilitate. 
   Nu se aplică.  

 

   10. Constatările expertizei juridice   
   Propunerile(recomandările) și obiecțiile Ministerului Justiției au fost reflectate în 

sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.  

 

   11. Constatările altor expertize 
   Nu se aplică. 

 

                 
 

 

 

MINISTRU                              Marcel SPATARI 




