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Structurilor teritoriale de asistență socială 

 

 

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

(nr. 344-351 din 18.12.2020), a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 904 din 16 

decembrie 2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 159/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material. 

Modificările au fost aprobate în scopul eficientizării procesului de compensare 

parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale 

cetățenilor Republicii Moldova, precum și a procesului de acordare a ajutorului material 

anual unor categorii de cetățeni. 

În particular, amendamentele aprobate se referă la:  

- reglementarea mai multor situații care au apărut în procesul de realizarea 

prevederilor Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 159/2018, în partea ce ține de compensarea 

parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale 

cetățenilor Republicii Moldova, precum și a procesului de acordare a ajutorului material 

anual unor categorii de cetățeni; 



 

 

- concretizarea cercului de beneficiari eligibili a compensării parțiale a 

cheltuielilor de transportare; 

- precizarea documentelor necesare pentru acordarea compensației parțiale a 

cheltuielilor de transportare; 

- stabilirea perioadei de solicitare a compensației parțiale a cheltuielilor de 

transportare, în cazul decesului beneficiarului; 

- concretizarea procedurii de stabilire a ajutorului material anual în cazul 

persoanelor condamnate sau deținute în instituții penitenciare. 

Totodată, atragem atenția, că reieșind din prevederile art. 56 alin. (1) din Legea 

nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative intră în vigoare peste o lună 

de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în 

textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. 
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