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Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc 

acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2019 

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

 

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), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie 

internațională în anul 2019 în mărime de 1046,25 lei.  

 

 
 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor interne    Andrei NĂSTASE 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

  



Notă informativă

la proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea cuantumului ajutorului 
bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internaţională în anul 2019

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

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite

Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile art. 91 alin. (3) 
al Legii nr.270/2008 privind azilul în Republica Moldova, care stipulează că Guvernul 
va stabili anual cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie 
internaţională.

Ajutorul respectiv este acordat în temeiul art. 33 alin. (2) din Legea nr. 270/2008, 
care prevede dreptul beneficiarilor de protecţie internaţională la ajutor bănesc, în 
limitele disponibilităţilor financiare ale statului, dacă, din motive obiective, aceştia sunt 
lipsiţi de mijloacele de existenţă.

Republica Moldova tinde să urmeze bunele practici implementate la nivelul UE, 
unde, în funcţie de situaţia personală şi de avantajele specifice ale sistemului de 
securitate socială a fiecărui stat, beneficiarii de protecţie internaţională primesc 
anumite forme de ajutor financiar (alocaţii zilnice sau lunare, indemnizaţii de asistenţă 
socială, ş.a.).

Procedura propriu-zisă de acordare a ajutorului bănesc este reglementată prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2010 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de acordare a ajutorului bănesc beneficiarilor de protecţie internaţională”.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Prezentul proiect nu presupune transpunerea legislaţiei UE în domeniu.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţier
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Prin proiectul în cauză se propune aprobarea cuantumului ajutorului bănesc 
acordat beneficiarilor de protecţie internaţională pentru anul 2019.

A

In acest context, menţionăm că mărimea ajutorului bănesc acordat beneficiarilor 
de protecţie internaţională constituie 15 % faţă de salariul mediu lunar pe economie.

Pînă în anul 2013 mărimea ajutorului bănesc a constituit 10% din cuantumul 
salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul următor. Din anul 2013, la 
propunerea Ministerului Economiei, în scopul ajustării mărimii indemnizaţiilor la 
realităţile sociale şi economice, mărimea acesteia a fost majorată pînă la 15% faţă de 
salariul mediu pe economie, prognozat pentru următorul an.

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 21/2019 a fost aprobat cuantumul salariului 
mediu lunar pe economie, prognozat pentru 2019, în mărime de 6975 lei. Astfel, 
mărimea ajutorului bănesc lunar acordat beneficiarilor de protecţie internaţională va 
constitui 1046 lei 25 bani.

Pentru a beneficia de ajutorul bănesc, refugiatul sau beneficiarul de protecţie 
umanitară care solicită acordarea ajutorului bănesc depune cererea respectivă la 
autoritatea competentă pentru străini, care o va examina, evaluînd fiecare caz în parte şi 
va decide acordarea ajutorului bănesc în funcţie de situaţia materială reală a fiecărui 
solicitant, în limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în legea bugetului de stat pentru 
anul respectiv.

în perioada anilor 2011-2019, au beneficiat de ajutor bănesc 114 persoane, după 
cum urmează:

A nul
B eneficiarii de pro tecţie  

in te rna ţiona lă  că ro ra  li s-a 
aco rd a t a ju to r  bănesc

Sum a
ach ita tă  (lei)

2011 3 persoane 5 940
2012 7 persoane 1 100
2013 29 persoane 90315
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

5. Fundamentarea economico-financiară

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 vor depăşi suma prevăzută în Hotărîrea Guvernului nr. 21/



2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat 
pentru anul 2019.

în vederea acordării ajutorului bănesc beneficiarilor de protecţie internaţională, 
pentru anul 2019a fost planificată în Planul de finanţare a autorităţii competente pentru 
străini suma de 10 mii lei. Sumele planificate pe parcursul ultimilor ani au constituit: 
2015-135,6 mii lei; 2016 -  30 mii lei; 2017 -  20 mii lei; 2018 -  10 mii lei şi 2019 -  10 
mii lei.

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

Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu 
necesită elaborarea sau modificarea altor acte normative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii 
Guvernului a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în 
directoriul „Transparenţa/consultări publice/Organizarea consultării publice”.

8. Constatările expertizei anticorupţie

Prin proiect se promovează interesul public de a asigura acordarea ajutorului 
bănesc beneficiarilor de protecţie internaţională în anul 2019, în mărime de 1046 lei 25 
bani, fapt ce va garanta realizarea drepturilor persoanelor care beneficiază de protecţie 
internaţională pe teritoriul Republicii Moldova.

în conţinutul proiectului transmis spre efectuarea expertizei anticorupţie nu s-au 
identificat factori de risc care pot genera apariţia riscurilor de corupţie.

10. Constatările altor expertize (expertiza Ministerului Justiţiei)

Sub aspectul temeiului legal, apreciem că proiectul prezentat corespunde normei 
stabilite la art. 102 alin. (2) din Constituţie, implicit, normelor prevăzute la art. 5 lit. b) 
din Legea nr. 136/2017 cu privire ia Guvern şi art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
100/2017 cu privire la actele normative.

Viceprim-ministru 
ministru al Afacerilor Interne Andrei NĂSTASE
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