
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008  

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de stabilire şi plată a ajutorului social  

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

 

În temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:   

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (Monitorul Oficial al 

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

modifică după cum urmează: 

  

1) punctul 12 va avea următorul cuprins: 

 

„12. La 1 aprilie 2021 se indexează nivelul venitului lunar minim garantat 

în mărime de 3,89% și după indexare constituie 1151 lei.”; 

 

2) în Regulament: 

 

a) la punctul 19, alineatul trei va avea următorul cuprins: 

„Venitul lunar minim garantat se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 

1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie media creșterii anuale 

a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie – rata 

inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Dacă din calcul rezultă 

fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în creștere.”; 

 

b) în anexa nr. 5 la Regulament, la punctul 3 din note, cifrele „1,6” se 

substituie cu cifrele „2,2”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021.   

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului  

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social 

 

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

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, 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. 133/2008 cu privire la 

ajutorul social, ca urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 34/2021 pentru 

modificarea art. 7 alin. (3) al Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (stabilirea 

unei noi modalități de indexare a venitului lunar minim garantat, începînd cu 1 aprile 

2021), publicat în Monitorul Oficial nr. 82-85 din 26.03.2021, art. 63. Menționăm că în 

contextul Hotărîrii Curții Constituționale nr. 7 din 18.05.2013, Guvernul în demisie poate 

promova hotărîri de Guvern care urmăresc executarea legilor (art. 138).  

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Proiectul prevede că: 

- venitul lunar minim garantat se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 

octombrie; 

- la 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie media creșterii anuale a indicilor 

prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie – rata inflației 

înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se 

stabilește de către Guvern;  

- nivelul venitului lunar minim garantat, utilizat la evaluarea dreptului la ajutor 

social, la 1 aprilie 2021 se va indexa cu 3,89%, reieşind din media creșterii anuale a 

indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, și după indexare va constitui 

1151 lei.  

4. Fundamentarea economico-financiară: 

Conform datelor statistice, media numărului familiilor beneficiare de ajutor social în 

ultimele două luni a anului curent, constituie 55000 și 212000 familii beneficiare de ajutor 

pentru perioada rece a anului. 

Cheltuielile necesare pentru indexarea la 1 aprilie curent a Venitului Lunar Minim 

Garantat cu 3,89% se estimează la cca 24,2 mln. lei. 

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

Modificările operate prin proiectul dat, nu vor necesita modificarea altor 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: 

particip.gov.md/ro/document/stages/*/8158. 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 

Decizională, secțiunea Anunțuri/Proiecte supuse consultărilor publice. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

Prin scrisoarea nr. 15/1671 din 29.03.2021 Ministerul a expediat proiectul definitivat spre 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8158
http://www.particip.gov.md/
https://msmps.gov.md/ro/content/transparenta


expertiza anticorupție. 

Constatările expertizei de compatibilitate. 

Nu se aplică.  

Constatările expertizei juridice 

Propunerile și obiecțiile înaintate de Ministerul Justiției au fost reflectate în sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la prezentul proiect. 

Constatările altor expertize 

Nu se aplică. 

 

     

 

          SECRETAR DE STAT                                                          Vasile CUȘCA 
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