
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr.________
din_________________2020

Chişinău

pentru modificarea punctului 12 al Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008

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

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

HOTĂRĂŞTE:

1. Punctul 12 al Hotărîrii 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), va avea următorul cuprins:

” 12. La 1 aprilie 2020 se indexează nivelul venitului lunar minim garantat în mărime 

de 4,84%, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul 

precedent, şi după indexare constituie 1108 lei.”

2. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare începînd cu 1 aprilie 2020.

Proiect

Prim-ministru Ion CHICU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor
9

Sergiu PUŞCUŢA

Ministrul sănătăţii, muncii,
9 7 7

şi protecţiei sociale
Viorica DUMBRĂVEANU



Notă informativă 
la proiectul hotărîrii Guvernului

„Pentru modificarea punctului 12 al Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008”

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale. 
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite:
Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat întru executarea prevederilor
alineatului (3) articolul 7 al Legii cu privire la ajutorul social nr. 133/2008,_______
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi:
Proiectul prevede indexarea la 1 aprilie 2020 a nivelului venitului lunar minim 
garantat în mărime de 4,84%, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de
consum pentru anul precedent, şi după indexare va constitui 1108 lei.____________
Fundamentarea economico-financiară:
Mijloacele financiare necesare pentru implementarea proiectului sunt prevăzute în
Legea bugetul de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019,_________________________
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:
Mofificările operate prin proiectul dat, nu vor necesita modificarea altor acte
normative.___________________________________________________________
Avizarea şi consultarea publică a proiectului:
Prezentul proiect se prezintă spre examinare şi avizare ministerelor şi altor instituţii 
interesate.
Totodată, proiectul este plasat pe site-ul ministerului la compartimentul
Transparenţa /Proiecte supuse consultărilor publice._________________________

Ministru
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MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII, MUNCII SI 
PROTECŢIEI 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

23 ianuarie 2020 nr. 15/374 
la nr. din

2, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD-2009 
Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22 22738781 

e-mail: secretariat@msmps.gov.md 
www.msmps.gov.md

Cancelaria de Stat 
a Republicii Moldova

CERERE
privind înregistrarea proiectelor de acte 

care urmează a fi anunţate în cadrul şedinţei secretarilor generali de stat
9 9 9 ”

Nr.
crt. Criterii de înregistrare Nota autorului

1. Tipul şi denumirea proiectului Proiectul hotărârii Guvernului „Pentru 
modificarea punctului 12 al Hotărîrii 
Guvernului nr. 1167/2008”.

2. Autoritatea care a elaborat 
proiectul

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi5 7 5

Protecţiei Sociale.
3. Justificarea depunerii cererii

(indicaţia corespunzătoare sau 
remarca precum că proiectul este 
elaborat din iniţiativa autorului)

Prezentul proiect de act normativ a fost 
elaborat întru executarea prevederilor 
alineatului (3) articolul 7 al Legii cu 
privire la ajutorul social nr. 133-XVI 
din 13 iunie 2008 privind indexarea la 
1 aprilie a venitului lunar minim 
garantat în funcţie de creşterea anuală a 
indicelui preţurilor de consum pentru 
anul precedent.

4. Lista autorităţilor şi instituţiilor a5 5  5

căror avizare este necesară
Ministerul Finanţelor5

Ministerul Economiei şi Infrastructurii5

Casa Naţională de Asigurări Sociale 
Oficiul Avocatului Poporului 
Confederaţia Naţională a Patronatelor 
Confederaţia Naţională a Sindicatelor 
din Republica Moldova

5. Termenul-limită pentru depunerea 
avizelor/expertizelor

În termen de 10 zile lucrătoare.

6. Numele, prenumele, funcţia şi 
datele de contact ale persoanei 
responsabile de promovarea 
proiectului

Ursachi Cristina, consultant princ 
al Direcţiei politici de asistenţă soc 
a familiilor cu venituri mici, wştnic
şirveteaeitoŢ, EtelL(022)262^ 1|03,

ipal
;ială
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fuaie: zuzu.ui.z2» 1 0 :4 4 : j i  ±2,12,1 

Reason: Mold Sign Signature

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


e-mail: ursachi .cristina@msmps. sov.md
7. Anexe (proiectul actului care se 

solicită a fi  înregistrat, nota 
informativă cu documentele de 
însoţire)

- Proiectul hotărârii Guvernului „Pentru 
modificarea punctului 12 al Hotărîrii 
Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 
2008”.
- Nota informativă la proiectul hotărârii 
de Guvern.

8. Data şi ora depunerii cererii 23.01.2020

9. Semnătura
MINISTRU
Viorica DUMBRĂVEANU
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