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Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 372/2010 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire  

a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor  

în vârstă şi celor cu dizabilități 

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

În temeiul Legii asistenței sociale nr. 547/2003 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

Hotărârea Guvernului nr. 372/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare 

acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr. 72-74, art. 449), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 
 

1) în denumire și la punctul 1 din hotărâre, cuvintele „persoanelor în vârstă 

și celor cu dizabilități” se substituie cu cuvintele „pensionarilor și beneficiarilor 

de alocații sociale de stat”; 
 

2) în Regulament: 
  

a) în denumire și pe tot parcursul textului, cuvintele „persoanelor în vârstă 

și celor cu dizabilități” se substituie cu cuvintele „pensionarilor și beneficiarilor 

de alocații sociale de stat”, iar cuvântul „domiciliu” se substituie cu cuvintele 

„domiciliu sau reședință”; 
 

          b) punctul 1 va avea următorul cuprins: 

„1. Prezentul Regulament stabilește modul de evidență și distribuire a 

biletelor de reabilitare/recuperare beneficiarilor de pensii, stabilite în condițiile 

Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, și beneficiarilor de alocații 

sociale de stat pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele cu dizabilități, 

stabilite în condițiile Legii nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat 

pentru unele categorii de cetăţeni.”;  
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c) la punctul 2, textul „Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, 

regiunea Odesa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii 

invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă” se substituie cu 

textul „Centrul de reabilitare a invalizilor și pensionarilor „Victoria” al Republicii 

Moldova, or. Sergheevca, Ucraina, și Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice 

și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța”, or. Vadul lui Vodă”; 
 

d) la punctul 6, cuvintele „sau structurilor sale teritoriale” se exclud, iar 

după cuvintele „altei persoane” se introduce textul „sau cărora li se recomandă 

asistent personal în programul individual de reabilitare și incluziune socială”; 
 

e) la punctul 63, cuvintele „persoană în vârstă sau persoană cu dizabilități” 

se substituie cu cuvintele „pensionar sau beneficiar de alocații de stat”; 
 

f) la punctul 71, textul „o dată la 3 ani” se substituie cu textul „după 

expirarea termenului de 3 ani”; 
 

g) se completează cu punctul 72 cu următorul cuprins: 

„72. Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga 

Nistrului și municipiul Bender, care se încadrează în una dintre categoriile de 

beneficiari specificate în pct. 71, pot solicita acordarea dreptului la asigurare cu 

bilete de reabilitare/recuperare la structurile teritoriale de asistență socială, după 

cum urmează: structura teritorială de asistență socială Rezina – cetățenii din 

raioanele Rîbnița și Camenca; structura teritorială de asistență socială Dubăsari – 

cetățenii din raioanele Dubăsari și Grigoriopol; structura teritorială de asistență 

socială Anenii Noi – cetățenii din municipiile Tiraspol și Bender; structura 

teritorială de asistență socială Căușeni – cetățenii din raionul Slobozia. Dreptul la 

asigurare cu bilete se realizează conform prevederilor prezentului Regulament.”; 
 

h) la punctul 8: 

textul „pct. 7” se substituie cu textul „pct. 71”; 

textul „Centrul republican de recuperare a invalizilor şi pensionarilor 

„Speranţa” din or. Vadul lui Vodă” se substituie cu textul „Centrul de reabilitare 

a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța”, or. Vadul 

lui Vodă”; 
 

i) la punctul 9, cuvintele „persoanele în vârstă și cele cu dizabilități aflate” 

se substituie cu cuvintele „pensionarii și beneficiarii de alocații sociale de stat 

aflați”; 
 

j) la punctul 10: 

litera c) va avea următorul cuprins: 

„c) certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual 

de reabilitare și incluziune socială sau certificatul de încadrare în grad de 

dizabilitate (de tip vechi)  eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea 

Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”; 
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litera e) se abrogă; 

se completează cu litera f) cu următorul cuprins: 

„f) copia legitimației care confirmă statutul de victimă reabilitată a 

represiunilor politice – pentru persoanele menționate în pct. 33.”; 
 

k) la punctul 11: 

textul „celor specificate în lit. d) și e)” se substituie cu textul „celui 

specificat la lit. d)”; 

textul „celor specificate în punctul 10 lit. d) și e)” se substituie cu textul 

„celui specificat în pct. 10 lit. d)”; 

propoziția a treia va avea următorul cuprins: „În cazul în care solicitantul 

are dizabilităţi severe și, potrivit programului individual de reabilitare și 

incluziune socială, i se recomandă asistent personal sau, potrivit certificatului de 

încadrare în grad de dizabilitate (de tip vechi), necesită ajutor permanent din partea 

altei persoane, se rezervă un loc suplimentar în listă pentru însoţitor.”; 
  

l) la punctul 20, cuvintele „va restitui” se substituie cu cuvântul  „restituie”; 
 

m) punctul 22 se abrogă; 
 

n) la punctul 23, cuvintele „Unitatea responsabilă din cadrul Agenției 

Naționale Asistență Socială” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională 

Asistență Socială”, iar cuvintele „persoane în vârstă și cu dizabilități” se substituie 

cu cuvintele „pensionari și beneficiari de alocații sociale de stat”; 
 

o) la punctul 26: 

litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) buletinul de identitate, iar în cazul biletelor de reabilitare peste hotarele 

țării – pașaportul cetățeanului Republicii Moldova”; 

se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 

„b1) permisul de ședere, iar în cazul biletelor de reabilitare peste hotarele 

țării – inclusiv pașaportul național al străinului sau documentul de călătorie, 

eliberat sau acceptat de Republica Moldova pentru traversarea frontierei de stat 

(pentru beneficiarii străini specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274/2011 

privind integrarea străinilor în Republica Moldova)”; 

la litera d), cuvintele „sau copia de pe prima și ultima pagină care conțin 

înscrieri ale carnetului de muncă” se exclud; 

litera f) se completează cu propoziția „În cazul în care însoțitorul este străin, 

conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în 

Republica Moldova, prezintă actele menționate la lit. b1).”; 

se completează cu literele g)-j) cu următorul cuprins: 

„g) certificatul eliberat de Agenția Servicii Publice (pentru beneficiarii care 

desfăşoară activităţi de întreprinzător de diferite forme) prin care se atestă: 

- activitatea de întreprinzător inactivă sau pasivă pentru ultimele 12 luni 

premergătoare lunii eliberării biletului; 
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- obținerea sau lipsa veniturilor pentru ultimele 12  luni premergătoare lunii 

eliberării biletului; 

h) trimiterea – extras (Formular nr. 027/e) din Fişa medicală a bolnavului 

de staţionar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului de 

ambulator (Formular nr. 025/e) – pentru persoanele menționate în pct. 8; 

i) copia legitimației care confirmă statutul de victimă reabilitată a 

represiunilor politice – pentru persoanele menționate în pct. 33; 

j) după caz, bonul de plată a costului biletului”; 
 

p) punctele 30-32 vor avea următorul cuprins: 

„30. Bilete gratuite se eliberează: 

a) persoanelor vârstnice beneficiare de pensii sau de alocații sociale de stat, 

neangajate în câmpul muncii; 

b) persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate beneficiare de pensii 

sau de alocații sociale de stat, neangajate în câmpul muncii. 

31. Bilete cu reducere de 70% din cost se eliberează: 

a) persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate beneficiare de pensii sau 

de alocații sociale de stat, angajate în câmpul muncii; 

b) persoanelor cu dizabilități medii beneficiare de pensii sau de alocații 

sociale de stat, neangajate în câmpul muncii. 

32. Bilete cu o reducere de 30% din cost se eliberează: 

a) persoanelor cu dizabilități medii beneficiare de pensii sau de alocații 

sociale de stat, angajate în câmpul muncii;  

b) persoanelor vârstnice beneficiare de pensii sau de alocații sociale de stat, 

angajate în câmpul muncii sau care desfășoară activități de întreprinzător de 

diferite forme.”; 
 

q) la punctul 33:  

textul „beneficiază de dreptul la reabilitare/recuperare anuală” se substituie 

cu textul „au dreptul anual la bilet de reabilitare/recuperare”; 

se completează cu propoziția „Dreptul la asigurare cu bilete de 

reabilitare/recuperare se acordă după expirarea termenului de un an de la data 

depunerii cererii cu actele constatatoare.”;  
 

r) punctul 34 se completează cu textul „ , indiferent de faptul dacă 

beneficiarii respectivi sunt angajați în câmpul muncii sau dacă desfășoară activități 

de întreprinzător de diferite forme”; 
 

s) denumirea capitolului VI va avea următorul cuprins: 

„VI. Evidența contabilă a biletelor și a mijloacelor financiare  

aferente procesului de reabilitare/recuperare”; 
 

t) la punctul 36, textul „Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în 

instituțiile publice” se substituie cu textul „Planul de conturi contabile în sistemul 
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bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea 

financiară în sistemul bugetar, aprobate de ministrul finanțelor”; 
 

u) la punctul 37, cuvintele „Serviciului financiar din cadrul” se exclud; 
 

v) punctul 38 va avea următorul cuprins: 

„38. Agenția Națională Asistență Socială întocmește trimestrial, până la 

data de 10 a lunii următoare, raportul privind repartizarea biletelor, conform 

anexelor nr. 4 și nr. 5 la prezentul Regulament.”;  
 

w) se completează cu punctele 391 și 392 cu următorul cuprins: 

„391. În cazul nevalorificării biletului pe motiv de boală, contraindicații 

medicale sau deces al rudelor, beneficiarul care a achitat costul parțial al acestuia 

are dreptul să solicite restituirea mijloacelor financiare achitate, pe parcursul 

anului bugetar în curs, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii decembrie. Solicitarea 

de restituire a mijloacelor financiare achitate se face în formă scrisă către Agenția 

Națională Asistență Socială, cu anexarea actelor constatatoare.  

392. Mijloacele financiare nevalorificate (pat/zi) trimestrial în anul de 

gestiune din contul neutilizării de către beneficiari a biletelor se utilizează pe 

parcursul anului respectiv pentru acordarea biletelor solicitanților conform 

procedurii stabilite în prezentul Regulament.”; 
 

x) la punctul 41, cuvintele „comanda pentru” se exclud;  
 

          3) în parafa anexei nr. 1 și pe tot parcursul textului, cuvintele „persoanelor 

în vârstă și celor cu dizabilități” se substituie cu cuvintele „pensionarilor și 

beneficiarilor de alocații sociale de stat”; 
 

4) anexele nr. 2 și nr. 3 vor avea următorul cuprins: 
 

„Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la modul  

de evidență și distribuire a biletelor  

de reabilitare/recuperare acordate  

pensionarilor și beneficiarilor  

de alocații sociale de stat 
 

Darea de seamă 

privind valorificarea biletelor de reabilitare/recuperare primite de la 

Agenția Națională Asistență Socială pentru trimestrul ____ anul ________ 

Structura teritorială de asistență socială_______________ 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

centrului de 

reabilitare/ 

recuperare 

(sanatoriului) 

Bilete de reabilitare/recuperare   

primite 

Total bilete de 

reabilitare/ 

recuperare  

primite de la 

Agenția 

Națională 

Asistență 

Socială de la 

începutul 

anului 

(col.3+4) 

Bilete de 

reabilitare/ 

recuperare 

neutilizate 

restituite 

Soldul 

biletelor de 

reabilitare/ 

recuperare 

neutilizate la 

sfârşitul 

perioadei 

Total 

repartizate 

(col. 

5-6-7) 

Repartizarea 

biletelor de 

reabilitare/ 

recuperare  

Inclusiv 

persoanele 

 

la începutul 

trimestrului 

pentru 

trimestrul 

gestionar, 

inclusiv 

primite 

suplimentar 

gratis 

(cant.) 

la preţ 

parţial  

(cant.) 

v
âr

st
n

ic
e
 

cu
 d

iz
ab

il
it

ăţ
i 

(c
u

 

in
d

ic
ar

ea
 g

ra
d

u
lu

i 

d
e 

d
iz

ab
il

it
at

e)
 

în
so

ți
to

ri
 

v
ic

ti
m

el
e 

re
ab

il
it

at
e
 

al
e 

re
p

re
si

u
n

il
o

r 

p
o

li
ti

ce
 

Mijloace 

financiare  

transferate la 

contul 

Agenției  

Naționale 

Asistență 

Socială 
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Notă: În coloana 15 se indică numele beneficiarului, numărul documentului şi suma transferată. 

 

 
Conducător ____________________________ 

                      L.Ş.  

  

Contabil-şef ____________________________ 
 

  
Anexa nr. 3 

la Regulamentul cu privire la modul  

de evidență și distribuire a biletelor  

de reabilitare/recuperare acordate  

pensionarilor și beneficiarilor  

de alocații sociale de stat 

 
LISTA 

beneficiarilor de pensii și beneficiarilor de alocații pentru persoanele vârstnice  

și pentru persoanele cu dizabilități care au beneficiat de bilete de reabilitare/recuperare  

la Centrul de reabilitare _______________ 

pentru perioada_____________ anul _____ 

Structura teritorială de asistență socială____________ 
 

Nr.  

d/o 

Numele, 

prenumele  

Luat în evidență 

Numărul 

biletului de  

reabilitare/ 

recuperare  

Repartizat 

Numărul 

documentului 

şi data achitării 

Numărul 

legitimaţiei de 

pensionar, cu 

indicarea 

categoriei 

beneficiarului 

Domiciliul/ 

reședința 

data, luna, 

anul 

numărul cererii 

de luare în 

evidență gratis 

contra 

plată 

(suma, lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

           

           

            

   În total               

Notă: Coloana 7 se completează cu următoarele date: pensionar (angajat/neangajat), 

persoană cu dizabilitate (gradul, angajat/neangajat), însoțitor, victimă reabilitată a represiunilor 

politice. În cazul eliberării biletului persoanelor care au suportat ictus cerebral/infarct miocardic, 

această informație se indică în coloana 7.  

        
Conducător ____________________________ 

                          L.Ş. 

         

Contabil-şef ___________________________”; 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. „VICTORIA”                         

2. „SPERANŢA”                         

3. 
Alte sanatorii, 

inclusiv: 
                       

 

a.                

b.               

c.               

 Total                         
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5) în parafele anexelor nr. 4 și nr. 5, cuvintele „persoanelor în vârstă și celor 

cu dizabilități” se substituie cu cuvintele „pensionarilor și beneficiarilor de alocații 

sociale de stat”. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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