
Proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr._____ 

din ____ ________________2021 

Chişinău 

 

Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

 

 

În temeiul Legii nr. 909/1992 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor 

categorii de populaţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 

80-82, art. 413),  

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. La subpunctul 23) al punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 575/1992 cu privire 

la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au 

îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilități (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1992, nr. 9, art. 270), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

textul „în mărime de 500 de lei lunar” se substituie cu textul „în cuantum de 

80% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern”; 

textul „ , sînt beneficiare ale serviciului de asistență personală ori sînt beneficiari ale 

serviciului de îngrijire socială la domiciliu” se substituie cu cuvintele „sau sînt beneficiare 

ale serviciului de asistenţă personală”. 

 

2. Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de 

asigurări sociale de stat, alocaţiilor sociale de stat, alocaţiilor lunare de stat, indemnizaţiilor, 

plăţilor periodice capitalizate şi suportului financiar de stat, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 929/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, 

art. 1008), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) punctul 26 se completează cu subpunctele d) și e) cu următorul cuprins: 

„d) persoanelor stipulate în art. 6 din Legea nr. 909/1992 cu privire la protecţia socială 

suplimentară a unor categorii de populaţie cu dizabilitaţi severe imobilizate la pat;  

e) persoanelor cu dizabilităţi severe în urma experienţelor nucleare, avariilor cu 

radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare imobilizate 

la pat.”; 

 



2) la punctele 27 și  272 textul „b) și c)” se substituie cu textul „b), c), d) și e)”; 

3) la punctul 273 textul „a) - c)” se substituie cu textul „a) - e)”; 

 

4) la punctul 274: 

în tot textul, textul „a) - c)” se substituie cu textul „a) - e)”; 

la alineatele trei și patru textul „ , de îngrijire socială la domiciliu” se exclude. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021. 

 

 

 

 

 Prim-ministru                                                                                         

                                            

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului 

 cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 
  

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

  Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, 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. 58/2021 pentru 

modificarea articolului 9 din Legea nr. 909/1992 privind protecţia socială a 

cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, prin care au 

fost operate modificări la Legea nr. 909/1992 (alineatul trei al articolului 9), precum 

și în scopul sporirii protecției sociale a persoanelor care au avut de suferit de pe urma 

catastrofei de la Cernobîl și colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care sînt 

persoane cu dizabilităţi severe, imobilizate la pat.  

  Totodată, potrivit art. 22 din Legea nr. 909/1992, acţiunea alineatului 3 al articolului 

9 din prezenta lege se extinde şi asupra persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală 

actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi în urma experienţelor nucleare, 

avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau 

militare. 

Menționăm că, în contextul Hotărîrii Curții Constituționale nr. 7 din 18.05.2013, 

Guvernul în demisie poate promova hotărîri de Guvern care urmăresc executarea 

legilor (art. 138). 

  3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

  Nu se aplică. 

  4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

  Proiectul dat prevede: 

  1) aducerea în concordanță a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 929/2006 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul 

public de asigurări sociale de stat, alocaţiilor sociale de stat, alocaţiilor lunare de 

stat, indemnizaţiilor, plăţilor periodice capitalizate şi suportului financiar de stat și 

prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 575/1992 cu privire la acordarea de înlesniri 

colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boala 

actinică sau au devenit persoane cu dizabilități cu prevederile Legii nr. 909/1992 

privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei 

de la Cernobîl (art. 9 alin. 3 și, respectiv, art. 22), urmare a modificărilor operate prin 

Legea nr. 58/2021; 

  2) majorarea cuantumului alocației lunare pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere 

pentru participanții care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl cu 

dizabilităţi severe, imobilizate la pat, şi pentru colaboratorii subdiviziunilor de risc 

deosebit cu dizabilităţi severe, imobilizate la pat; 

  3) reglementarea condițiilor unice de acordare a dreptului la alocația lunară pentru 

îngrijire, însoţire şi supraveghere pentru categoriile de beneficiari specificate la pct. 

2), similare cu condițiile de acordare a prestației date categoriilor de beneficiari, 

specificate în Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele 

categorii de cetăţeni (art. 14 alin. (1)), prin: 



 

  - majorarea cuantumului alocației lunare pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere de 

la 500 lei (cuantumul actual) pînă la 80% din cuantumul pensiei minime pentru limită 

de vîrstă (care după indexarea de la 1 aprilie 2021 constituie 1188,05 lei/lunar) 

(+450,44 lei); 

  - întru a respecta principiul echității sociale, se propune excluderea condiției de a nu 

fi beneficiar a serviciului de îngrijire socială la domiciliu, pentru acordarea dreptului 

la alocație lunară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, pentru categoriile vizate, 

astfel fiind reglementate condiții egale la acordarea dreptului la prestația menționată 

pentru toate categoriile de beneficiari. 

  4) Se propune intrarea în vigoare a prezentei hotărîri la data de la 1 septembrie 2021, 

reieșind din faptul că, prevederile Legii nr. 58/2021 se pun în aplicare de la 1 

septembrie 2021 (Art. II alin. (1)).  

  5. Fundamentarea economico-financiară: 

  Potrivit informațiilor parvenite de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), la 

situația din 01.06.2021, numărul de beneficiari de alocație lunară pentru îngrijire, 

însoțire și supraveghere din rîndul participanților care au avut de suferit de pe urma 

catastrofei de la Cernobîl şi din rîndul colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, 

care sînt persoane cu dizabilităţi severe, imobilizate la pat, constituie 17 persoane. 

Conform calculelor efectuate de CNAS, pentru anul 2021 (4 luni)  vor fi necesare 

suplimentar cca 31,5 mii lei. 

    Acesta se va realiza în limita mijloacelor financiare prevăzute în Legea bugetului de 

stat pentru anul 2021. 

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

   Proiectul dat nu va necesita operarea modificărilor în alte acte normative. 

   7. 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/*/8274. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul și nota informativă vor fi plasate pe platforma guvernamentală 

www.particip.gov.md și pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, la compartimentul Transparența, secțiunea Proiecte supuse 

consultărilor publice.  

   8. Constatările expertizei anticorupție 

   Se va completa urmare efectuării expertizei de către Centrul Național Anticorupție. 

   9. Constatările expertizei de compatibilitate. 

   Nu se aplică.  

   10. Constatările expertizei juridice    
    Se va completa urmare efectuării expertizei de către Ministerul Justiției. 

   11. Constatările altor expertize 

   Nu se aplică. 
                 

 

 

SECRETAR DE STAT                                                  Vasile CUȘCA 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8274
http://www.particip.gov.md/
https://msmps.gov.md/ro/content/transparenta
https://msmps.gov.md/ro/content/transparenta


 

 

 

MINISTERUL 

SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI 
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SOCIAL PROTECTION OF THE 
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CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectelor de acte ale Guvernului în vederea examinării  

în ședința secretarilor generali de stat 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria  și denumirea 

proiectului 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea 

Guvernului nr. 575/1992, Hotărîrea Guvernului nr. 

929/2006). 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

3. Justificarea depunerii cererii  Proiectul a fost elaborat în scopul executării 

prevederilor Legii nr. 58/2021 pentru modificarea 

articolului 9 din Legea nr. 909/1992 privind 

protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit 

de pe urma catastrofei de la Cernobîl, prin care au 

fost operate modificări în Legea nr. 909/1992, 

precum și în scopul sporirii protecției sociale a 

persoanelor care au avut de suferit de pe urma 

catastrofei de la Cernobîl și colaboratorilor 

subdiviziunilor de risc deosebit, care sînt persoane cu 

dizabilităţi severe, imobilizate la pat.  

 

         04.06.2021       nr.   15/3131     .. 

la nr.20-78-676-4008 din 31.05.2021 . 
 

       

     Cancelaria de Stat a Republicii 

     Moldova    

mailto:secretariat@msmps.gov.md
http://www.msmps.gov.md/
mailto:secretariat@msmps.gov.md
http://www.msmps.gov.md/


4. Lista autorităților și 

instituțiilor a căror avizare 

este necesară 

 

Spre avizare: 

- Ministerul Finanţelor, 

- Ministerul Apărării, 

- Ministerul Afacerilor Interne, 

- Casa Națională de Asigurări Sociale. 

 

Spre expertiză: 

- Ministerul Justiției. 

5. Termenul-limită pentru 

depunerea avizelor / 

expertizelor 

În termen de 10 zile lucrătoare. 

6. Persoana responsabilă de 

promovarea proiectului 

 

Ina Scaticailov, consultant principal, Direcția politici 

de asistenţă socială a familiilor cu venituri mici, 

vîrstnicilor şi veteranilor, tel: 022 262106, 

e-mail: ina.scaticailov@msmps.gov.md. 

7. Anexe  - proiectul hotărârii Guvernului;  

- nota informativă la proiect. 

8. Data și ora depunerii cererii 

 
      04.06.2021 

9. Semnătura  

SECRETAR DE STAT 

Vasile CUȘCA 
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