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Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire 

și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006 

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

În temeiul art. 31 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială 

suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare 

de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 73-74, art. 509), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 1, în propoziția a doua, textul „c), e), g), h) și i)” se substituie cu 

textul „c), e), g), h), i) și j)”; 

 2) la punctul 2:  

 a) la litera a), cifrele „1000”, „850” și „775” se substituie cu cifrele „1550”, 

„1400”  și „1325”; 

 b) la litera a1), cifrele „800”, „650” și „575” se substituie cu cifrele „1350”, 

„1200” și „1125”; 

 c) la litera b), cifrele „700” se substituie cu cifrele „950”; 

 d) la litera c), cifrele „500” se substituie cu cifrele „750”; 

 e) la litera d), cifrele „250” se substituie cu cifrele „750”; 

 f) la litera e), cifrele „500” se substituie cu cifrele „750”; 

 g) la litera f), cifrele „275” se substituie cu cifrele „600”; 

 h) la literele g), h) și i) cifrele „500” se substituie cu cifrele „750”; 

3) punctul 2 se completează cu litera j) cu următorul cuprins: 

„j) persoanelor care au participat la lichidarea consecințelor avariei de la 

C.A.E. Cernobâl, persoanelor care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare și 

au primit cetățenia Republicii Moldova, specificate în Legea nr. 909/1992 privind 
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protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la 

Cernobâl  – 750 lei.”; 

4) punctul 6 se completează cu alineatul opt cu următorul cuprins: 

 „Pentru stabilirea alocaţiei lunare de stat, persoanele care au participat la 

lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, persoanele care au venit în 

anul 1986 din zona de înstrăinare și au primit cetățenia Republicii Moldova, 

specificate în Legea nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut 

de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, trebuie să prezinte actul de 

identitate, legitimaţia și certificatul confirmativ, eliberate de organele administrativ-

militare teritoriale, ce confirmă participarea persoanei la lichidarea consecinţelor 

avariei de la C.A.E. Cernobâl, strămutarea în anul 1986 din zona de înstrăinare sau 

certificatul din instituția de arhivă. Copiile acestor documente împreună cu cererea 

de acordare a alocației lunare de stat se anexează la dosarul personal al 

beneficiarului.” 

 

2. Casa Națională de Asigurări Sociale va ajusta cuantumurile alocațiilor 

lunare de stat pentru categoriile de persoane menționate la articolul 2 alineatul (1) 

punctele 1) - 9) din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a 

unor categorii de populație, în conformitate cu prevederile articolului II alineatul (4) 

din Legea nr. 129/2021 pentru modificarea Legii nr.121/2001 cu privire la protecția 

socială suplimentară a unor categorii de populație. 

 

3. Persoanelor ce se încadrează în categoria de beneficiari de alocații lunare 

de stat, specificate la punctul 2 litera j) din Regulamentul cu privire la modul de 

stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 470/2006, care au depus cererea cu documentele necesare 

în termen de până la 31 decembrie 2021 inclusiv, dreptul la alocația lunară de stat li 

se stabilește începând cu 1 octombrie 2021. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 



 

Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de 

populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470/2006 

 

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

   Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale. 

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

urmărite: 

    Proiectul a fost elaborat în scopul executării prevederilor Legii nr. 121/2001 cu 

privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, urmare a 

modificărilor operate prin Legea nr. 129/2021 (în vigoare din 08.10.2021). 

    3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

    Proiectul dat propune măsuri suplimentare de protecție socială prin majorarea 

cuantumului alocației lunare de stat pentru: 

    1) persoanele cu dizabilități din rândul militarilor, ofițerilor de informații și 

securitate, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor 

interne și din sistemul administrației penitenciare, a căror dizabilitate este cauzată de 

rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în 

timpul acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței 

Republicii Moldova sau în perioada participării la acțiunile de luptă pe teritoriul altor 

state ori de participarea la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, 

persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au fost încadrate în grad de 

dizabilitate în urma experiențelor nucleare, avariilor cu radiație ionizată și a 

consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii 

serviciului militar sau special - cu 550 lei;  

    2) participanții la cel de-al Doilea Război Mondial, participanții la acțiunile de luptă 

pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, 

participanții la acțiunile de luptă din Afganistan, precum și participanții la acțiunile de 

luptă de pe teritoriile altor state, soții supraviețuitori ai participanților la cel de-al 

Doilea Război Mondial sau la acțiunile de luptă în timp de pace, căzuți la datorie, sau 

ai participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobâl decedați, ori 

ai persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate, unuia dintre părinții 

participanților la acțiunile de luptă în timp de pace sau la acțiunile de luptă pentru 

apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova căzuți la datorie 

sau ai participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, 

decedați, precum și victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 

1917–1990 - cu 250 lei; 

    3) copiilor persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate, copiilor 

participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobâl decedați - cu 

500 lei; 

    4) persoanelor decorate cu ordine și medalii pentru muncă asiduă și serviciu militar 

impecabil în spatele frontului în anii celui de-al Doilea Război Mondial - cu 325 lei. 

    Totodată, proiectul prevede: 

    - extinderea dreptului la alocații lunare de stat și asupra persoanelor care au 



 

participat la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor care 

au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare și au primit cetățenia Republicii 

Moldova, specificate în Legea nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor 

care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl în cuantum de 750 lei; 

    - specificarea documentelor necesare de a fi prezentate la solicitarea dreptului la 

alocații lunare de stat pentru persoanele, ce fac parte din categoria nouă de beneficiari; 

    - acordarea dreptului la alocații lunare de stat pentru categoria nouă de beneficiari 

începând cu 1 octombrie 2021, în cazul în care persoanele eligibile din categoria dată 

de beneficiari vor depune cererile cu documentele necesare în termen până la 31 

decembrie 2021 inclusiv, luând în considerare faptul că prevederile Legii nr. 129/2021 

se pun în aplicare din 1 octombrie 2021, iar legea a intrat în vigoare din 08.10.2021.  

    4. Fundamentarea economico-financiară: 

    Mijloacele financiare necesare pentru implementarea prezentului proiect constituie 

cca 30 863,85 mii lei.  

    Implementarea prezentului proiect va fi realizată în limita transferurilor de la 

bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021. 

 5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

 Nu necesită a fi operate careva modificări în alte acte normative.    

    6. 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/ro/document/stages/*/8531. În scopul respectării prevederilor 

Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul și nota 

informativă au fost plasate pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md.  

Propunerile și recomandările parvenite au fost reflectate în Sinteza obiecţiilor şi 

propunerilor (recomandărilor) la prezentul proiect. 

    7. Constatările expertizei anticorupție 

    Centrul Național Anticorupție nu a identificat careva factori și riscuri de corupție. 

    8. Constatările expertizei de compatibilitate. 

    Nu se aplică.  

    9. Constatările expertizei juridice 

    Propunerile și obiecțiile înaintate de Ministerul Justiției au fost reflectate în sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la prezentul proiect. 

    10. Constatările altor expertize 

    Nu se aplică. 
                 

 

 

 

       SECRETAR DE STAT                                                Vasile CUȘCA                                                            

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8531
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