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Notă informativă cu privire la modificarea  unor acte normative 

 

Agenția Națională Asistență Socială informează despre modificările operate la cadrul 

normativ din domeniul asistenței sociale, după cum urmează: 

I.            

Prin Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de 

întreprinzător și modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr.108-109, art. 186), a fost modificată Legea nr. 827/2000 Fondului 

de susținere a populației, după cum urmează: 

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. – (1) Sursele de finanțare a Fondului de susținere a populației sunt: 

a) taxa de portabilitate – în mărime de 50 la sută din plata lunară de operare, 

administrare și întreținere a bazei de date centralizate pentru implementarea și 

realizarea portabilității numerelor; 

b) taxa aeroportuară – în mărime de 50 la sută din suma acumulată lunar din tariful 

pentru modernizarea aeroportului; 

c) taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă – în mărime de 2,5 la sută din 

venitul obținut din vânzările aferente acestor servicii; 

d) transferurile obținute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 0,1 la sută din 

suma achitată la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar și a 

cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace bănești în numerar la casele de 

schimb valutar și la băncile licențiate care desfășoară activitate de schimb valutar în 

numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar; 

e) sponsorizări și alte încasări care nu contravin legislației. 

(2) Subiecții taxei: 

a) subiectul taxei de portabilitate este persoana juridică care administrează procesul de 

portare a numerelor; 
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b) subiectul taxei aeroportuare este persoana juridică care administrează activele aflate 

în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”; 

c) subiectul taxei pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă este persoana juridică 

care prestează servicii de telefonie mobilă; 

d) subiectul plății suplimentare obligatorii este persoana juridică care desfășoară 

activități de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la cumpărarea de către 

persoanele fizice a valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină 

contra mijloace bănești în numerar. 

(3) Agenții economici menționați la alin. (2) lit. a)–c) sunt obligați să transfere lunar, 

până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, la contul Agenției 

Naționale Asistență Socială sumele acumulate. 

(4) Agenții economici menționați la alin. (2) lit. a)–c) sunt obligați să prezinte 

Serviciului Fiscal de Stat lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de 

gestiune, darea de seamă privind plățile către Fondul de susținere a populației, în forma 

stabilită de Serviciul Fiscal de Stat. Darea de seamă privind plățile către fondul 

respectiv se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare 

electronică, în condițiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. 

(5) Subiecții care încasează plățile suplimentare obligatorii menționate la alin. (1) lit. 

d) sunt obligați să transfere lunar sumele acumulate, până la data de 25 a lunii imediat 

următoare, la conturile trezoreriale ale bugetelor locale de nivelul al doilea, în funcție 

de amplasarea localității, conform modului de achitare a plăților prin sistemul 

trezorerial al Ministerului Finanțelor. 

(6) Plățile prevăzute la alin. (1) lit. a)–d) se administrează de către Serviciul Fiscal de 

Stat într-un mod similar celui stabilit pentru administrarea impozitelor și taxelor, 

conform legislației fiscale. 

(7) Pentru neachitarea, diminuarea și/sau neefectuarea în termen a plăților, Serviciul 

Fiscal de Stat va aplica măsurile prevăzute în titlul V al Codului fiscal.” 

2. Art. 51, va avea următorul conținut: 
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”(1) Mijloacele financiare indicate la art. 4 alin. (1) lit. a)–c) se utilizează pentru 

finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale specificate 

la art. 5 pct. 1) și a pachetului minim de servicii sociale specificat la art. 5 pct. 2). 

(2) Mijloacele financiare indicate la art. 4 alin. (1) lit. d) se utilizează pentru finanțarea 

cantinelor de ajutor social specificate la art. 5 pct. 3).” 

3. Art. 6 din Legea menționată se va avea următorul cuprins: 

”(1) Agenția Națională Asistență Socială prezintă trimestrial Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor rapoartele cu privire la 

transferarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a populației. 

(2) Autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea prezintă trimestrial 

Agenției Naționale Asistență Socială rapoartele cu privire la utilizarea mijloacelor 

financiare din Fondul de susținere a populației.” 

Modificările menționate vor intra în vigoare la 1 iulie 2020. 

 

 II.          

Prin Hotărârea Guvernului nr. 135/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2020, nr. 70-74, art. 198), a fost modificat punctul 12 din Hotărârea Guvernului               

nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată 

a ajutorului social. 

Conform modificărilor operate, de la 1 aprilie 2020, a fost indexat nivelul venitului 

lunar minim garantat în mărime de 4,8%, și după indexare constituie 1107 lei. 

Hotărârea vizată a intrat în vigoare la data publicării. 

    

III. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2020, nr. 84, art. 236) a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire și 

plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri. 
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Prin urmare, cuantumul indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri, 

conform anexei nr. 2 la Hotărârea nominalizată, constituie: 

         1) indemnizație unică la absolvirea școlii de tip internat – 5000 de lei; 

         2) indemnizație lunară pentru întreținere - în cuantum egal cu minimul de 

existență pentru anul precedent, în conformitate cu datele calculate de Biroul Național 

de Statistică; 

          3) indemnizație lunară pentru locațiunea locuinței – 500 de lei; 

          4) indemnizație unică pentru efectuarea cercetărilor, editarea tezei și lucrării de 

diplomă în ultimul an de studii – 500 de lei; 

          5) indemnizație unică la absolvirea instituției de învățământ – 10000 de lei. 

Hotărârea menționată se va aplica la 1 ianuarie 2021. 

 

IV. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 134/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2020, nr. 70-74, art. 197) a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 520/2006 privind 

aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în 

instituţiile sociale. 

          Astfel, normele pentru centrele mixte (cu servicii de plasament) se stabilesc: 

pentru persoane în etate şi persoane cu dizabilităţi (adulte): 

a) pentru locurile cu servicii de zi – în conformitate cu normele stabilite pentru 

centrele de zi pentru persoane în etate şi persoane cu dizabilităţi (adulte); 

b) pentru locurile cu servicii de plasament – în conformitate cu normele stabilite 

pentru centrele de plasament temporar pentru persoane în etate şi persoane cu 

dizabilităţi (adulte). 

pentru copii: 

c) pentru locurile cu servicii de zi – în conformitate cu normele stabilite pentru 

centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi/copii în situaţie de risc; 



5 

 

d) pentru locurile cu servicii de plasament – în conformitate cu normele stabilite 

pentru centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi/copii separați de părinți. 

 Normele la produse alimentare se pot majora cu până la 20% din contul produselor 

alimentare primite cu titlu de ajutor umanitar. 

Normele la medicamente şi materiale de pansament pentru secţiile de reabilitare după 

infarct miocardic şi ictus cerebral din centrele de reabilitare (adulţi) se majorează cu 

50% în raport cu secţiile generale din aceste centre. 

Hotărârea intră în vigoare la data publicării. 

         

V.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2020, nr. 94-98, art. 279) a fost modificată anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la 

stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 378/2018. 

Hotărârea citată, a fost a fost aprobată în scopul implementării pct. 8 și 9 din Hotărârea 

Guvernului nr. 378/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi 

plata indemnizaţiei zilnice pentru copii, care prevede că cuantumul indemnizaţiilor 

zilnice prevăzute în anexa nr. 1 la Regulament se indexează anual la 1 aprilie. 

Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum 

pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de către Guvern.  

          Astfel, conform noilor modificări, majorarea indemnizațiilor zilnice:  

   - în zilele obișnuite de la 11 lei la 12 lei; 

   - în ziua de naștere a copilului de la 103 lei la 108 lei;  

   - în zilele de sărbătoare de la 73 lei la 77 

  

Prevederile Hotărârii vizate se aplică începând cu data de 1 aprilie 2020. 


