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Cu privire la acordarea suportului financiar unic  

beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat 

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

 

În temeiul art. VII1 din Legea nr. 147/2014 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 

nr. 223-230, art. 505), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1.  Beneficiarilor de toate tipurile de pensii stabilite până la 1 octombrie 

2020, al căror cuantum lunar nu depășește 3000 de lei, domiciliați în Republica 

Moldova, li se acordă un suport financiar unic în sumă de 700 de lei. 

 

2. Beneficiarilor de toate tipurile de alocații sociale de stat, cu excepția 

alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, stabilite până la 1 octombrie 

2020 conform Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele 

categorii de cetățeni, li se acordă un suport financiar unic în sumă de 700 de lei. 

 

3. Cuantumul suportului financiar unic nu se include în cuantumul pensiei 

și al alocațiilor sociale de stat. 

 

4. Achitarea suportului financiar unic se efectuează de către Casa Națională 

de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură 

plata pensiilor și alocațiilor sociale de stat. 

 

5. Cheltuielile pentru implementarea prezentei hotărâri sunt acoperite din 

contul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat. 

 

6. Sumele suportului financiar unic nesolicitate de către beneficiari sunt 

restituite de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei 

Naționale de Asigurări Sociale și incluse în plată în luna imediat următoare lunii 

de gestiune. Sumele suportului financiar unic se achită beneficiarilor până la 

sfârșitul anului 2021. 
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7.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 octombrie 2020. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

  




	subiect23
	nota23



