
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2020 

Chișinău 

Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 159/2018 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

 de stabilire şi plată a ajutorului material   

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

În temeiul Legii fondului de susținere a populației nr. 827/2000 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65-67, art. 460), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Hotărârea Guvernului nr. 159/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu 

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

Republicii Moldova, 2018, nr. 48-57, art. 184), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) în denumirea și în punctul 1 al hotărârii, cuvintele ,,ajutorului material”

se substituie cu cuvintele „ajutorului material anual”; 

2) în Regulament:

a) în denumire și pe tot parcursul textului, cuvintele ,,ajutorul material”, la

orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „ajutorul material anual”,  la cazul 

gramatical corespunzător; 

b) la punctul 1, noțiunea „compensaţie parţială a cheltuielilor” va avea

următorul cuprins: 

„compensaţie parţială a cheltuielilor – plată unică acordată pentru 

compensarea parţială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor 

neînsufleţite ale cetăţenilor Republicii Moldova sau a cheltuielilor suportate 

pentru incinerarea corpului neînsufleţit al cetăţeanului Republicii Moldova peste 

hotarele ţării şi transportarea urnei mortuare în Republica Moldova, conform 

prevederilor prezentului Regulament.”;  
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c) punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Beneficiază de dreptul la compensaţie parţială a cheltuielilor cetățeanul 

Republicii Moldova domiciliat pe teritoriul acesteia pe parcursul a 6 luni 

(indiferent dacă sunt consecutive sau nu) din ultimele 12 luni anterioare lunii 

depunerii cererii de acordare a compensației parțiale a cheltuielilor, care 

demonstrează că a suportat cheltuielile de transportare de peste hotare a corpului 

neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova și/sau a urnei mortuare, în 

conformitate cu prezentul Regulament.”; 

d) punctul 9 va avea următorul cuprins:

„9. Cuantumul compensaţiei parţiale a cheltuielilor pentru persoanele 

specificate la pct. 5 din prezentul Regulament constituie 50% din suma care 

reiese conform calculului efectuat în temeiul documentelor confirmative 

(inclusiv extrase sau cecuri), dar nu mai mult de 50 mii lei. În cazul existenței 

mai multor beneficiari eligibili pentru compensația parțială a cheltuielilor, 

cuantumul acesteia se acordă proporțional cheltuielilor suportate pentru 

transportarea de peste hotare a corpului neînsuflețit de către fiecare dintre 

aceștia, dar nu mai mult de 50 mii lei în total.”; 

e) la punctul 19 alineatul al treilea, după cuvântul „consecutiv” se introduc

cuvintele „din luna transferării mijloacelor financiare”; 

f) la punctul 25
1
, alineatul întîi va avea următorul cuprins:

„Ajutorul material anual în cazul decesului beneficiarului poate fi solicitat 

în baza cererii însoțite de actele justificative, depuse în termen de 3 luni 

calendaristice de la data decesului beneficiarului la structura teritorială de 

asistență socială de la locul de trai al beneficiarului. Structura teritorială de 

asistență socială transmite cererea însoțită de actele justificative depuse Agenției 

Naționale Asistență Socială în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii 

acestora.”; 

g) punctul 29 va avea următorul cuprins:

„29. Pentru a solicita compensația parțială a cheltuielilor, 

solicitantul/solicitanții se adresează la structura teritorială de asistenţă socială de 

la locul de trai, prezentând următoarele acte: 

1) cererea solicitantului/solicitanților privind acordarea compensației

parțiale a cheltuielilor. Cererea va conține declarația solicitantului pe propria 

răspundere precum că există/nu există alți potențiali solicitanți ai acestei 

compensații pentru transportarea aceluiași corp neînsuflețit; 

2) certificatul de deces eliberat de către organele de resort din Republica

Moldova; 

3) actul de identitate al solicitantului/solicitanților de compensație parțială

a cheltuielilor. În cazul în care solicitantul/solicitanții mandatează conform 

legislației o persoană terță pentru ridicarea compensației parțiale a cheltuielilor, 

aceștia prezintă, anexat la cerere, actul respectiv; 
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4) contractul de prestări servicii, documentele confirmative de plată

(facturile, bonurile, cecurile), prezentate în original și traducerea în limba de stat, 

efectuată de către un traducător autorizat, care demonstrează că 

solicitantul/solicitanții compensației a/au suportat cheltuieli la transportarea 

corpului neînsuflețit, incinerarea peste hotare a corpului neînsuflețit și 

transportarea urnei mortuare din străinătate în Republica Moldova;  

5) certificatul eliberat de către Inspectoratul General al Poliției de

Frontieră pe numele solicitantului/solicitanților compensației parțiale a 

cheltuielilor privind trecerea frontierei de stat (ieșiri și intrări în țară în ultimele 

12 luni, până la momentul solicitării compensației respective). Certificatul 

respectiv se prezintă de către fiecare solicitant;  

6) pașaportul/permisul mortuar sau certificatul ce confirmă decesul și lipsa

în sicrie (urne) a altor obiecte.”; 

h) punctul 29
1
 se abrogă;

i) punctul 30 va avea următorul cuprins:

„30. Documentele specificate în pct. 29 subpct. 2), 3) și 6) se prezintă în 

copie și în original, iar documentele specificate la pct. 29 subpct. 4) și 5) se 

prezintă în original. Originalele documentelor, cu excepția celor specificate la 

pct. 29 subpct. 4) și 5), se restituie solicitantului după confruntarea acestora cu 

copiile.”; 

j) punctul 31 va avea următorul cuprins:

„31. Cererea se consideră completă și se înregistrează dacă toate actele 

specificate la pct. 29 din prezentul Regulament au fost oferite de către 

solicitant.”; 

k) la punctul 32 alineatul al doilea, cuvântul „completarea” se substituie cu

cuvântul „examinarea”; 

l) la punctul 35 alineatul al treilea, după cuvântul „consecutive” se

introduc cuvintele „din luna transferării mijloacelor financiare”; 

m) la punctul 40, alineatul întâi va avea următorul cuprins:

„În cazul în care compensația parțială a cheltuielilor este stabilită, iar 

beneficiarul nu a reușit să o primească din cauza decesului, datoria la plata 

compensației parțiale a cheltuielilor poate fi achitată integral, în decurs de 3 luni 

consecutive de la data acordării dreptului la compensație parțială a cheltuielilor, 

membrului familiei care a depus cererea pentru acordarea compensației, 

împreună cu actele justificative, la structura teritorială de asistență socială de la 

locul de trai. Structura teritorială de asistență socială transmite cererea însoțită de 

actele justificative la Agenția Națională Asistență Socială în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data înregistrării acesteia.”; 
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n) la punctul 41, după textul „5 zile” se introduce cuvântul „lucrătoare”;

o) se completează cu punctul 41
1 
cu următorul cuprins:

„41
1
. Pentru stabilirea ajutorului material anual persoanei condamnate sau 

deținute în instituție penitenciară, administrația penitenciarului va primi cererea, 

va colecta documentele, precum și va autentifica, în termenele menționate în pct. 

12-16, semnătura acesteia pe cererea respectivă și va expedia, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data înregistrării, setul de acte structurii teritoriale de asistență 

socială în a cărei rază administrativă se află instituția penitenciară.”; 

p) la punctul 44, după textul „10 zile” se introduce cuvântul

„calendaristice”; 

q) la punctul 47, subpunctul 3) va avea următorul cuprins:

„3) va prezenta trimestrial Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției 

Sociale și Ministerului Finanțelor rapoartele cu privire la utilizarea mijloacelor 

financiare din Fondul de susținere a populației.”; 

r) punctul 48 se abrogă;

s) punctul 49 se completează cu următoarele alineate:

„Agenția Națională Asistență Socială prezintă structurilor teritoriale de 

asistență socială, până la data de 14 a lunii următoare celei gestionare, informația 

privind achitarea ajutorului material anual/compensației parțiale a cheltuielilor.  

Structurile teritoriale de asistență socială lucrează cu fiecare beneficiar 

inclus în informația privind achitarea ajutorului material anual/compensației 

parțiale a cheltuielilor, în scopul ridicării sumelor stabilite acestuia în termenele 

prevăzute în prezentul Regulament.” 

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 Hotărîrii Guvernului 

nr. 159/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi 

plată a ajutorului material  

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

   Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

   Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite: 

   Proiectul a fost elaborat în scopul eficientizării procesului de compensare parțială 

a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor 

Republicii Moldova, precum și a procesului de acordare a ajutorului material anual 

unor categorii de cetățeni, reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 159/2018.  

   Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

  Proiectul dat propune:  

- reglementarea mai multor situații care au apărut în procesul de realizare a 

prevederilor Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a 

ajutorului material, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 159/2018, în partea 

ce ține de compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare 

a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova (în continuare -

compensarea parțială a cheltuielilor de transportare), precum și a procesului 

de acordare a ajutorului material anual unor categorii de cetățeni; 

- concretizarea cercului de beneficiari eligibili a compensării parțiale a 

cheltuielilor de transportare; 

- precizarea documentelor necesare pentru acordarea compensației parțiale a 

cheltuielilor de transportare; 

- stabilirea perioadei de solicitare a compensației parțiale a cheltuielilor de 

transportare, în cazul decesului beneficiarului; 

- reglementarea procedurii de stabilire a ajutorului material anual pentru 

persoanele care fac parte din categoriile de beneficiari a acestuia, condamnate 

sau deținute. 

   Fundamentarea economico-financiară: 

 Implementarea proiectului nu necesită mijloace financiare suplimentare. 

Menționăm că, programele cu destinaţie specială, inclusiv compensarea parțială a 

cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor 

Republicii Moldova se finanțează din sursele de finanțare ale Fondului de susținere a 



populației, conform prevederilor Legii nr. 827/2000 fondului de susținere a 

populației. 

Mijloacele financiare necesare pentru implementarea programelor cu destinaţie 

specială, inclusiv compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare 

a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova au fost prevăzute în 

Cadrul Bugetar pe Termen Mediu și respectiv sunt înaintate în procesul de elaborare 

a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021. 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

   Modificările operate în prezentul proiect nu necesită modificarea altor acte 

normative. 

 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/proiectview.php?l=ro&idd=7677. 

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

procesul decizional, proiectul și nota informativă vor fi 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 și poate fi accesat la 

următorul link:     http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7774 

Suplimentar, în conformitate cu prevederile pct. 201 și pct. 202 din Regulamentul 

Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 601/2018, proiectul definitivat al 

hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 159/2018 pentru 

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

material a fost expediat spre examinare repetată.

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

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect. 

Constatările expertizei anticorupție 

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

în scopul eficientizării procesului de compensare parțială a cheltuielilor de 

transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii 

Moldova, precum și a procesului de acordare a ajutorului material anual unor 

categorii de cetățeni, reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 159/2018. 

Proiectul respectă rigorile de transparență impuse de Legea nr. 239/2008 privind 

transparența în procesul decizional, autorul a asigurat informarea publicului desprte 

iniţierea elaborării proiectului de decizie, precum şi consultarea publică a acestuia. 

Recomandările înaintate de către Centrul Național Anticorupție sunt reflectate în 

sinteza obiecțiilor și propunerilor la prezentul proiect. 

https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7677
http://www.particip.gov.md/
https://msmps.gov.md/ro/content/transparenta
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7774


Constatările expertizei de compatibilitate. 

Nu se aplică.  

Constatările expertizei juridice 

Observațiile înaintate de Ministerul Justiției au fost reflectate în sinteza obiecţiilor 

şi propunerilor (recomandărilor) la prezentul proiect. 

Constatările altor expertize 

Nu se aplică. 

MINISTRU     Viorica DUMBRĂVEANU 
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