
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE Nr. ___  

din __________ 2022 

 

cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor 

de pensii și alocații sociale de stat 

 

 În temeiul Art. VII
1
 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 2022, al 

căror cuantum lunar nu depășește 5000 de lei, domiciliați în Republica Moldova, li se 

acordă un suport financiar unic în sumă de 1500 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 2022 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 1500 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 hotărîri 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 a lunii de gestiune. 

Sumele suportului financiar unic se achită beneficiarilor pînă la finele anului 2022. 

7.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 octombrie 2022. 

 

PRIM-MINISTRU                                           Natalia GAVRILIȚĂ 
  

Contrasemnează: 

Ministrul muncii şi protecţiei sociale               Marcel SPATARI 

 

Ministrul finanţelor                                         Dumitru BUDIANSCHI 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la  

acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și 

 alocații sociale de stat 

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

   Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la acordarea suportului financiar unic 

beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stata fost elaborat de către Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale. 

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

urmărite 

    Proiectul Hotărârii de Guvern a fost elaborat în temeiul Art. VII
1
 din Legea nr. 

147/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Or, Art. VII
1
 din legea 

menționată supra prevede că în funcție de resursele financiare disponibile, din bugetul 

de stat se acordă periodic suport financiar unic conform modului stabilit de către 

Guvern. 

Scopul proiectului Hotărîrii de Guvern constă în acordarea unui suport unic în sumă de 

1500 lei beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă, pensii speciale, pensii anticipate 

pentru carieră lungă, pensii de dizabilitate, pensii de urmaș, pensii pentru vechime în 

muncă, pensii pentru unor categorii de angajați din aviația civilă, pensii pentru 

funcționari publici, pensii pentru unele categorii de angajați din domeniul culturii, pensii 

militarilor în termen și membrilor lor de familie, pensii participanților la lichidarea 

consecințelor avariei de la C.A.E Cernobîl, pensii din rândurile structurilor de forță, 

precum și beneficiarilor de alocații sociale de stat, stabilite în sistemul public de pensii 

până la 1 octombrie 2022, al căror cuantum lunar nu depășește 5000 lei. 

Necesitatea aprobării proiectului menționat se fundamentează pe sporirea protecției 

sociale a beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat cu venituri mici prin acordarea 

ajutorului în contextul situațiilor de crize existente în prezent, care au un impact negativ 

asupra acestor categorii de persoane. 

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

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul Hotărârii de Guvern nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Economia Republicii Moldova se confruntă, în ultimul an, cu un eveniment fără 

precedent în istoria recentă – conflictul militar din Ucraina, care a blocat lanțurile de 

aprovizionare, urmată de criza materiilor prime și a produselor energetice. Măsurile 

luate de Republica Moldova în toată această perioadă au fost pe măsura provocărilor, 

dar, cu toate acestea, cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare și mărfurilor 

industriale şi pentru achitarea serviciilor au crescut considerabil, urmare a inflației 

generalizate. 

Menționăm că Constituția Republicii Moldova în art. 47 alin. (2) consfințește dreptul 

cetățeanului la asistenţă şi protecţie socială. Rațiunea asistenței și protecției sociale este 

de a răspunde nevoilor de trai ale persoanelor și de a menține un anumit nivel de trai în 

caz de producere a anumitor împrejurări obiective. Aşadar, articolul 47 din Constituție 

relevă caracterul social al statului, care presupune adoptarea anumitor măsuri pentru toți 



membrii societății, astfel încât fiecare din ei să posede un minim garantat de asigurare 

socială. Un element important al protecției sociale, prin care se realizează dreptul la 

asistenţă şi protecţie socială garantat de Legea Supremă. 

Dreptul la pensie este reglementat în principal de Legea nr. 156/1998 privind sistemul 

public de pensii, iar dreptul la alocație de stat este prevăzut în Legea nr. 499/1999 

privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni. 

Urmare acelor constatate, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a identificat, în raport 

cu resursele şi posibilităţile statului, un cadru legal adecvat şi corespunzător pentru 

asigurarea unui suport financiar unic suplimentar pentru sustenabilitatea persoanelor 

care îndeplinesc condiţiile sus indicate. 

Astfel, scopul proiectului Hotărârii de Guvern constă în acordarea unui suport financiar 

unic în sumă de 1500 lei beneficiarilor de toate tipurile de pensii, precum și 

beneficiarilor de alocații sociale de stat, stabilite până la 1 octombrie 2022, domiciliați 

în Republica Moldova, al căror cuantum lunar nu depășește 5000 lei. 

Necesitatea aprobării proiectului se fundamentează pe sporirea protecției sociale a 

beneficiarilor de pensii și alocații sociale cu venituri mici și propune majorarea 

veniturilor persoanelor, în contextul atenuării impactului social al inflaţiei. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului pentru acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de 

pensii și alocații sociale de stat presupune cheltuieli financiare în sumă de – 999 820,4 

mii lei, care vor fi acoperite din bugetul de stat. Calculul respectiv a fost efectuat de 

către Casa Națională de Asigurări Sociale, în contextul exercițiului de rectificare a 

bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2022, respectiv fiind prezentat în nota 

informativă aferentă. 

Totodată, menționăm că numărul prognozat al beneficiarilor de suport financiar unic 

conform estimărilor va constitui circa 660 667 de persoane. 

 

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

Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern respectiv nu implică operarea anumitor 

modificări și completări în actele normative în vigoare din domeniu. 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

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

decizional, proiectul Hotărârii de Guvern a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale www.social.gov.md, la compartimentul 

Transparența decizională. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 610/2018, prezentul proiect urmează a fi remis Cancelariei de Stat pentru 

înregistrare. 

 

8. Constatările expertizei anticorupție  

Informația privind rezultatele expertizei anticorupție va fi inclusă după recepționarea 

raportului de expertiză anticorupție în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor 

la proiectul de hotărâre de Guvern. 

 



9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de hotărâre de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene. 

 

10. Constatările expertizei juridice 

Informația referitoare la concluziile expertizei juridice privind compatibilitatea 

proiectului de hotărâre de Guvern cu alte acte normative în vigoare, precum şi 

respectarea normelor de tehnică legislativă va fi inclusă în sinteza obiecțiilor şi 

propunerilor/recomandărilor după recepționarea raportului de expertiză juridică. 

 

11. Constatările altor expertize 

Informația referitoare la concluziile altor expertizei va fi inclusă în sinteza obiecțiilor şi 

propunerilor/recomandărilor în măsura existenței acestora. 

 

 

 

 

Secretar de Stat                                                                               Corina AJDER 



 
 

 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chişinău 

Tel. +373 22 268 883, +373 22 268 816;  e-mail: secretariat@social.gov.md  web: https://social.gov.md 

 
 

Nr. 12/2827 din 07.09.2022 

Cancelaria de Stat 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte 

ale Guvernului 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea proiectului 

 

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire 

la acordarea suportului financiar unic 

beneficiarilor de pensii și  alocații 

sociale de stat. 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul 

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

3. Justificarea depunerii cererii  Proiectul hotărîrii de Guvern a fost 

elaborat în temeiul Art. VII
1
 din Legea 

nr. 147/2014 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative. Or, 

Art. VII
1
 din legea menționată supra 

prevede că în funcție de resursele 

financiare disponibile, din bugetul de stat 

se acordă periodic suport financiar unic 

conform modului stabilit de către 

Guvern. 

4. Lista autorităților și instituțiilor a 

căror avizare este necesară 

 

- Ministerul Finanţelor 

- Casa Naţională de Asigurări Sociale 

- Ministerul Justiției 

- Centrul Național Anticorupție 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

În termen de 1 zi 

6. Numele, prenumele, funcția și datele 

de contact  ale persoanei 

responsabile de promovarea 

proiectului. 

Svetlana Staci, consultant principal, 

Direcția politici de asigurări sociale, 

tel.: 069242322,  

email: svetlana.staci@social.gov.md. 

A 

mailto:secretariat@social.gov.md
https://social.gov.md/


7. Anexe  - Proiectul Hotărîrii de Guvern 

- Nota Informativă  

8. Data și ora depunerii cererii 

 

Conform semnăturii electronice. 

9. Semnătura  

 

 

 

 

Secretar de Stat                                                                                    Corina AJDER 




