
 

Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E nr.________ 

                                        din _________________2021 

Chişinău 

 

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea 

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

 

În scopul executării prevederilor Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social 

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

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:   

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr. 189, art. 1173), cu modificările ulterioare: 

  

1) punctul 12 va avea următorul cuprins: 

„12. La 1 aprilie 2021 se indexează nivelul venitului lunar minim garantat în 

mărime de 3,89%, reieşind din media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum 

pentru ultimii 3 ani, și după indexare constituie 1151 lei.”; 

 

2) La Regulament: 

la punctul 19, alineatul trei va avea următorul cuprins: 

„Venitul lunar minim garantat se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 

octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie media creșterii anuale a 

indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie – rata inflației 

înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește 

de către Guvern. Dacă din calcul rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un 

leu în creștere.”. 

 

 2. Prevederile prezentei hotărîri intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021.   

 

Prim-ministru             

Contrasemnează:  

Ministrul finanțelor  

 

Ministrul sănătății, muncii,  

și protecţiei sociale  

 

 



 

Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului  

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea 

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

 

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

Proiectul 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. 133/2008 cu privire la 

ajutorul social, ca urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 34/2021 pentru 

modificarea art. 7 alin. (3) al Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (stabilirea 

unei noi modalități de indexare a venitului lunar minim garantat, începînd cu 1 aprile 

2021), adoptată de Parlament în două lecturi la data de 18.03.2021. 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. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Proiectul prevede că: 

- venitul lunar minim garantat se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 

octombrie; 

- la 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie media creșterii anuale a indicilor 

prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie – rata inflației 

înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se 

stabilește de către Guvern;  

- nivelul venitului lunar minim garantat, utilizat la evaluarea dreptului la ajutor 

social, la 1 aprilie 2021 se va indexa cu 3,89%, reieşind din media creșterii anuale a 

indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, și după indexare va constitui 

1151 lei.  

4. Fundamentarea economico-financiară: 

Conform datelor statistice, media numărului familiilor beneficiare de ajutor social în 

ultimele două luni a anului curent, constituie 55000 și 212000 familii beneficiare de ajutor 

pentru perioada rece a anului. 

Cheltuielile necesare pentru indexarea la 1 aprilie curent a Venitului Lunar Minim 

Garantat cu 3,89% se estimează la cca 24,2 mln. lei. 

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

Modificările operate prin proiectul dat, nu vor necesita modificarea altor 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: 

particip.gov.md/ro/document/stages/*/8158. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 

239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul și nota informativă 

urmează a fi plasate pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md și pe pagina web 

oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la compartimentul 

Transparența Decizională, secțiunea Anunțuri/Proiecte supuse consultărilor publice. 

 

    SECRETAR DE STAT                                                          Vasile CUȘCA 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8158
http://www.particip.gov.md/
https://msmps.gov.md/ro/content/transparenta


 

MINISTERUL 

SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

MINISTRY 

OF HEALTH, LABOUR AND 

SOCIAL PROTECTION OF THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

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

Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781 

e-mail: secretariat@msmps.gov.md 

www.msmps.gov.md 

 
 

2, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD-2009 

Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781 

e-mail: secretariat@msmps.gov.md 

www.msmps.gov.md 

        

                                                                                  

 

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 pentru modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi 

plată a ajutorului social. 

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. 133/2008 cu privire la ajutorul 

social, ca urmare a modificărilor operate prin Legea 

nr. 34/2021 pentru modificarea art. 7 alin. (3) al 

Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social 

(stabilirea unei noi modalități de indexare a venitului 

lunar minim garantat, începînd cu 1 aprile 2021), 

adoptată de Parlament în două lecturi la data de 

18.03.2021. 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). 

 

 22.03.2021      nr.    15/1502             . 

la nr.                         din                     . 
 

      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 Economiei și Infrastructurii,  

- Biroul Național de Statistică, 

- Casa Națională de Asigurări Sociale, 

- Oficiul Avocatului Poporului, 

- Confederaţia Naţională a Sindicatelor, 

- Confederaţia Naţională a Patronatelor. 

Spre expertiză: 

- Ministerul Justiției. 

5. Termenul-limită pentru 

depunerea avizelor / 

expertizelor 

În termen de 1 zi lucrătoare. 

6. Persoana responsabilă de 

promovarea proiectului 

 

Olga Martînova, consultant principal al Direcției 

politici de asistenţă socială a familiilor cu venituri 

mici, vîrstnicilor şi veteranilor, tel: 022 262103, 

e-mail: olga.martinova@msmps.gov.md 

 

7. Anexe  - proiectul hotărârii Guvernului;  

- nota informativă la proiect. 

8. Data și ora depunerii cererii 

 
22.03.2021 

9. Semnătura  

SECRETAR DE STAT 

Vasile CUȘCA 
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