
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

 

Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc 

acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2022 

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

În temeiul art. 91 alin. (3) din Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica 

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 145), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție 

internațională în anul 2022 în mărime de 1485 de lei.  

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco 



Notă informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc 

acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2022 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile

urmărite 

        Elaborarea prezentului proiectului derivă din necesitatea executării 

prevederilor prevăzute la art. 91 alin. (3) din Legea nr. 270/2008 privind azilul în 

Republica Moldova, potrivit căruia, ,,Guvernul va stabili anual cuantumul 

ajutorului acordat beneficiarului de statut de refugiat și de protecție umanitară în 

conformitate cu prevederile art. 33 alin.(2), în funcție de mărimea alocațiilor 

bugetare prevăzute în acest scop”. 

    Astfel, conform prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 270/2008 privind 

azilul în Republica Moldova „Beneficiarii de protecție internațională pot solicita 

un ajutor bănesc pentru o perioadă de 6 luni, în limitele disponibilităților financiare 

ale statului, dacă, din motive obiective, aceștia sunt lipsiți de mijloace de 

existență”. 

În temeiul celor expuse, Ministerul Afacerilor Interne anual inițiază 

elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea cuantumului ajutorului 

bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională, iar procedura propriu-zisă 

de acordare a ajutorului bănesc este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 

1140/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a 

ajutorului bănesc beneficiarilor de protecție internațională. 

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

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Prezentul proiect nu presupune armonizarea legislației naționale cu legislația 

UE. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Principala prevedere a proiectului constituie aprobarea cuantumului ajutorului 

bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2022.  

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021 a fost aprobat cuantumul salariului 

mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de 9900 lei.  

Până în anul 2013 mărimea ajutorului bănesc a constituit 10% din cuantumul 

salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul următor. Începând cu anul 

2013, la propunerea Ministerului Economiei, în scopul ajustării mărimii 

indemnizațiilor la realitățile sociale și economice, mărimea acesteia a fost majorată 

până la 15% față de salariul mediu pe economie prognozat pentru anul imediat 

următor. 

Prin urmare, mărimea ajutorului lunar acordat beneficiarilor de protecție 

internațională în anul 2022 va constitui 1485 lei 

Pentru acordarea acestui ajutor beneficiarul de protecție internațională depune o 

cerere la autoritatea competentă pentru străini, pentru examinare, care evaluează 

fiecare caz în parte și va decide acordarea ajutorului bănesc în funcție de situația 

materială reală a fiecărui solicitant, în limitele alocațiilor prevăzute în acest scop.  



 

La examinarea cererii se vor lua în considerare: declarația solicitantului privind 

lipsa mijloacelor de existență; numărul membrilor familiei solicitantului şi numărul 

persoanelor aflate la întreținere; raportul de evaluare a nivelului de trai, întocmit de 

angajații Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne. 

Prin urmare, ajutorul bănesc se acordă o singură dată şi este destinat 

beneficiarilor de protecție internațională, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

        În perioada anilor 2011-2021 au primit ajutor bănesc 122 persoane, după 

cum urmează:  

Anul 
Beneficiarii de protecție internațională 

cărora li s-a acordat ajutor bănesc 

Suma achitată 

 

2011 3 persoane 5 940 

2012 7 persoane 1 100 

2013 29 persoane 90 315 

2014 30 persoane 95 925 

2015 37 persoane 136 252 

2016 4 persoane 27 187 

2017 2 persoane 14 010 

2018 2 persoane 7 380 

2019 6 persoane 28 600 

2020 0 persoane 0 

2021 2 persoane 7844,4 
 

5. Fundamentarea economico-financiară 

          Ajutorul bănesc va fi acordat din contul și în limita mijloacelor aprobate anual 

în bugetul public național. Cheltuielile financiare pentru fiecare persoană solicitantă, 

pentru perioada de 6 luni, nu vor depăși suma prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 

458/2021 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, 

prognozat pentru anul 2022.   

          În vederea acordării ajutorului bănesc beneficiarilor de protecție internațională, 

pentru anul 2022 au fost planificați în Planul de finanțare a autorității competente 

pentru străini suma de 23,5 mii lei.  

În contextul conflictului din Ucraina, până la data de 06.04.2022 au fost primite 

6 128 cereri de azil, fiind depășiți substanțial indicatorii pentru anii precedenți.  În 

cazul acordării protecției internaționale și solicitării ajutorului bănesc, impactul 

aproximativ asupra bugetului va constitui:  6 128 persoane X 1485 MDL X 6 luni = 

54 600 480 MDL. Respectiv, vor fi necesare mijloace financiare suplimentare din 

bugetul de stat, pentru acordarea ajutorului bănesc, potrivit Legii nr. 270/2008, sau 

alocarea acestor mijloace, realizate din fondurile de urgență ale Guvernului, în 

conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale nr.181/2014 și Hotărârii Guvernului nr.862/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului în baza 

deciziei Comisei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

        Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare și nu 

necesită elaborarea sau modificarea altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

        Conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 



 

decizional, anunțul privind inițierea procesului de elaborare şi consultare a 

proiectului hotărârii Guvernului a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului 

Afacerilor Interne, în directoriul „Transparența/ Inițierea elaborării actelor 

normative” și pe portalul consultativ www.particip.gov.md.   
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-

analizei-impactului-de-reglementare-si-a-proiectului-hotararii-guvernului-privind-aprobarea-

cuantumului-ajutorului-banesc-acordat-beneficiarilor-de-protectie-internationala-in-anul-2022/8823 

Proiectul AIR a fost consultat prealabil cu Cancelaria de stat/Ministerul Finanțelor 

(scrisoarea nr. 07/4-04/58 din 16.02.2022) lipsa propunerilor şi obiecțiilor. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Prin proiect se propune aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat 

beneficiarilor de protecție internațională în anul 2022 în mărime de 1485 lei. 

În nota informativă se menționează că „elaborarea prezentului proiect derivă din 

necesitatea executării prevederilor prevăzute la art. 91 alin. (3) din Legea nr. 

270/2008 privind azilul în Republica Moldova, potrivit căruia „Guvernul va stabili 

anual cuantumul ajutorului acordat beneficiarilor de statut de refugiat şi de protecție 

umanitară în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2), în funcție de mărimea 

alocațiilor bugetare prevăzute în acest scop”. 

Cu referire la fundamentarea economico-finaciară a proiectului, autorul 

menționează în nota informativă că „ajutorul bănesc va fi acordat din contul şi în 

limita mijloacelor aprobate anual în bugetul public naţional. Cheltuielile financiare 

pentru fiecare persoană solicitantă, pentru perioada de 6 luni, nu va depăși suma 

prevăzută în Hotărârea de Guvern nr. 458/2021 privind aprobarea cuantumului 

salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022”. 

În redacția propusă, proiectul nu conține factori de risc care să genereze apariția 

riscurilor de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  

Proiectul nu conține norme privind armonizarea actelor normative naționale cu 

legislația Uniunii Europene.  

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul hotărârii de Guvern a fost supus expertizei juridice de către Ministerul 

Justiției (avizul nr.04/2937 din 29.03.2022; nr. 04/3442 din 13.04.2022), comunicând 

lipsa obiecțiilor. 
 

Secretar general al ministerului      Serghei DIACONU  
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