
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

Privind modificarea punctului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire 

și plată a ajutorului social 

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

În temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul 

social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Punctul 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 189, art. 1173), cu 

modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

,,12. Având în vedere rata inflației înregistrată în primul semestru al anului 

2021 în valoare de 3,86%, de la 1 octombrie 2021 nivelul venitului lunar minim 

garantat se indexează cu coeficientul de indexare de 1,0386 și după indexare 

constituie 1196 lei.”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2021.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul muncii 

și protecției sociale  Marcel Spatari 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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Noti informativl
la proiectul hotlrffrii Guvernului

pentru modificarea punctului 12 din Hotirfirea Guvernului
nr.116712008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire

la modul de stabilire gi platl a ajutorului social

1.. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului
Proiectul a fost elaborat de cdtre Ministerul Muncii si protectiei Sociale.
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ $t f"rrttgttl"-.-i.tt":
Proiectul a fost elaborat in scopul executdrii prevederilor art.7 alin. (3) din Legea nr. 133/2008 cu
privire la aiutorul social (indexarea venitului lunar minim garantat,la I octomirie 2021).
3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden(ierea elementelor noi:
Proiectulprevede c[:

- la I octombrie coeficientul de indexare constituie rata inflaliei inregistratd in primul
semestru al anului in curs.

- nivelul venitului lunar minim garantat (VLMG), utilizat la evaluarea dreptului la ajutor
social, la I octombrie202l se va indexa cu coeficientulde indexare de 1,0386, reieqind din
rata inflaliei inregistratd in primul semestru al anului in curs in valoare de 3,86Yo, qi dup6
indexare va constitui 1196 lei.

4. Fundamentarea economico-financiarl: 

-

Conform analizelor efectuate din Sistemul Informalional Automatizat,,AsistenJd Social[', in primul
semestru al anului curent, numdrul mediu de fanilii beneficiare de ajutor social constitiie cca
52953. Mdrimea medie a prestaliei de ajutor social a constituit 1096 lei.

Menliondm c6, coeficientul de indexare pentru VLMG in primul semestru al anului 2021 a
constituit 3,860A sau cu 3,66yo mai mare fa!6 de cel aprobat. Astfel, dup6 indexarea de la 1

octombrie curent, VLMG va constitui 1196 lei, iar mdrimea medie a presta{iei de ajutor social se
estimeazi la I 138,50 lei, constituind o cre;tere de 42,50 lei.

Cheltuielile totale necesare pentru indexarea VLMG-ului pentru lunile octombrie, noiembrie,
decembrie ale anului 2021, se estimeazd,la cca 6,75 mil.lei (52953 familii beneficiare de ajutor
social X 42,5 lei majorarea m6rimii medii a prestaliei X 3 luni ale anului 2O2l : 6 751 507 lei =
6,75 mil. lei.).

Ministerul Muncii ;i Protecliei Sociale va inainta propuneri de modificare a Legii bugetului de stat
pe anul 2021 in scopul acoperirii cheltuielilor aferente executdrii prezentei hotdriri.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare:
Modificdrile operate prin proiectul dat, nu vor necesita modificarea altor acte normative.
6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului:
Anunlul privind inifierea elabordrii proiectului actului normativ a fost plasat pe pagina electronic[
particip.gov.md gi poate fi accesat la urmdtorul link: particip.gov.md/io/docu*-.ntlrtug..l*18374.
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239l2OO8 privind transparenla in procesul decizional,
proiectul gi nota informativd au fost plasate pe platforma grre.namintald www.particip.gov.md Ei
pe pagina web oficiald a Ministerului Muncii Ei Protecliei Sociale, la comparti*"ntrf f.r^tpu*iu
Decizional6, sectiunea Anunturi/Proiecte supuse consultdrilor publice.
Totodatd, in conformitate cu prevederile pct. 2Ol din Regulamentul Guvernului, aprobat prin
Hotdrirea Guvernului nr. 610/2018, proiectul, nota informativd gi sinteza obiecfiilor gi piopuneiilor
(recomanddrilor) la proiect au fost expediate spre examinare/expertizare repetatii ministerelor ;iinstitutii lor interesate.
7. Constatirile expertizei anticorup{ie
Prin scrisoarea nr. 1514722 din 07.09.2021, proiectul
anticoruptie.

a fost expediat repetat pentru expertiza



Constatirile expertizei de compatibilitate.

Constatirile expertizei j uridice
Propunerea inaintat[ de Ministerul Justiliei a fost acceptatd qi reflectatd in sinteza obiecfiilor gi

lor (recomanddrilor) la prezentul proiect.
Constatirile altor expertize
Nu se aplic[.

Marcel SPATARIfrMINISTRU




