
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr._______ 

 

din __________________ 

  

Chişinău 

 

privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc  

acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2020 

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

 

 

 

În temeiul art. 91, alin. (3) ale Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 

privind azilul în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2009, nr. 53-54, art.145), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie 

internațională în anul 2020 în mărime de 1192 lei 95 bani.  

 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU Ion CHICU 

 

 

 

Contrasemnează:  

 

 

Ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

        

 

Ministrul afacerilor interne Pavel VOICU 

 

 

 

 

 
 
 









Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova 
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Cancelaria de Stat                      

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului de act 

care urmează a fi anunțat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea proiectului 

Proiectul hotărîrii Guvernului „Privind 

aprobarea cuantumului ajutorului bănesc 

acordat beneficiarilor de protecție 

internațională în anul 2020” 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul 
Autorul proiectului este Ministerul Afacerilor 

Interne al Republicii Moldova. 

3. 

Justificarea depunerii cererii (indicația 

corespunzătoare sau remarca precum 

că proiectul este elaborat din inițiativa 

autorului) 

Proiectul este elaborat în vederea executării art. 

91, alin. (3) al Legii nr. 270/2008 privind azilul 

în Republica Moldova. 

4. 
Lista autorităților și instituțiilor a căror 

avizare este necesară 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Ministerul Finanțelor  

Ministerul Justiției 

Centrul Național Anticorupție 

5. 
Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 
5 zile 

6. 

Numele, prenumele, funcția și datele de 

contact  ale persoanei responsabile de 

promovarea proiectului 

Dna Daniela Chiperco, consultant principal al 

Direcției politici în domeniul migrației și 

azilului a MAI, tel: 022255414, e-mail: 

daniela.chiperco@mai.gov.md   

7. 

Anexe (proiectul actului care se solicită 

a fi înregistrat, nota informativă cu 

documentele de însoțire) 

1.Proiectul hotărîrii Guvernului „Privind 

aprobarea cuantumului ajutorului bănesc 

acordat beneficiarilor de protecție 

internațională în anul 2020”; 

2.Notă informativă la proiectul hotărîrii de 

Guvern „Privind aprobarea cuantumului 

ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de 

protecție internațională în anul 2020”. 

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura   

 

Ministru                   Pavel VOICU 

 

Ex. Daniela Chiperco 

Tel: 022255-414 
e-mail: daniela.chiperco@mai.gov.md 
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