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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

 
În temeiul art. 5 din Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în 

Republica Moldova (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, 

nr. 372-382, art. 342), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Punctul 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1023/2012 cu privire la aprobarea 

Regulamentului Centrului de cazare (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2013, 

nr. 1-5, art. 30), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

,,34. Beneficiarii programelor de integrare care nu au mijloace de întreținere 

pot beneficia, la cerere, de cazare în Centru pentru o perioadă de până la 6 luni, cu 

posibilitatea prelungirii acesteia, fără a se depăși perioada de realizare a planului 

individual de integrare. Motiv de prelungire constituie participarea activă în 

desfășurarea planului individual de integrare și depunerea eforturilor pentru a 

deveni un membru activ al societății-gazdă.” 

 

2. În clauza de emitere a Hotărârii Guvernului nr. 1024/2012 pentru 

aprobarea Regulamentului privind procedura și condițiile de închiriere a locuințelor 

destinate străinilor beneficiari ai programelor de integrare și beneficiarilor de 

protecție internațională (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2013, nr. 6-9, 

art. 34), cu modificările ulterioare, textul ,,alin. (5) art. 25” se substituie cu textul 

,,alin. (5) art. 24”. 

 

3. Regulamentul centrelor de integrare pentru străini, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 553/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-

251, art. 637), se modifică după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului, cuvintele ,,activităţi de integrare”, la orice formă 

gramaticală, cuvintele ,,activităţi şi programe de integrare” la orice formă 

gramaticală, cuvintele ,,activităţi sau programe de integrare”, la orice formă 

gramaticală, cuvintele ,,activităţi de integrare sau includerea în program de 

integrare, la orice formă gramaticală, cuvintele ,,activitățile de integrare sau 
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programele”, la orice formă gramaticală şi cuvintele ,,activităţile de integrare sau 

includerea în program” se substituie cu cuvintele ,,măsuri de integrare”,  la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

2) punctul 14 va avea următorul cuprins:  

,,14. În cadrul centrelor străinii pot solicita măsurile de integrare stabilite prin 

Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.”; 

3) la punctul 19, cuvintele ,,în baza mecanismului de includere a străinilor în 

activități de integrare” se substituie cu cuvintele ,,în baza mecanismului stabilit de 

includere a străinilor în măsurile de integrare”; 

4) la  punctul 24: 

a) alineatul întâi va avea următorul cuprins:  

,,În cadrul centrelor, străinii beneficiază de măsurile de integrare prin 

parcurgerea a 7 etape:”; 

b) la subpunctul 2), cuvintele ,,activităţilor de integrare pentru străini sau 

includerea în programul de integrare” se substituie cu cuvintele ,,măsurilor de 

integrare pentru străini”; 

5) punctul 26 va avea următorul cuprins:  

,,26. În cazul beneficiarilor de protecție internațională incluși în programul de 

integrare prevăzut în capitolul III din  Legea nr. 274/2011 privind integrarea 

străinilor în Republica Moldova, fișa de evaluare a nevoilor individuale este 

întocmită în termen de 14 zile de la data înregistrării cererii de participare la 

program.”; 

6) la punctul 27, textul ,,în baza mecanismului de includere a străinilor în 

activități de integrare, aprobat prin ordin comun” se substituie cu cuvintele ,,în baza 

mecanismului stabilit de includere a străinilor în măsurile de integrare”; 

7) la punctul 30, după cuvintele ,,a sesiunilor de informare” se introduce 

cuvântul ,,specializată”. 

 

4. Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoană 

asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1246/2018 (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 

2018, nr. 512, art. 1342), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) punctele 29 şi 30 se abrogă; 

2) la punctul 35 subpunctul 5), după cuvântul ,,umanitare” se introduce textul 

,, , de voluntariat”. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

 

 


















