
Ajutorul social 

Cine poate 

beneficia de 

ajutorul social?

Dreptul la ajutor social îl au Cetățenii Republicii Moldova, sau străinii, specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 

2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.

Familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;

b) sînt  persoane încadrate în diferite grade de dizabilitate;

c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi nu refuză participarea la activitățile de interes 

comunitar;

d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau 

moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;

e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform concluziei consiliului 

medical consultativ al instituției medico-sanitare publice;

f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate 

de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.

La determinarea dreptului la ajutor social se exclud membrii familiilor care:

a) nu locuiesc la adresa la care își au domiciliul, fapt confirmat prin ancheta socială;

b) execută o pedeapsă privativă de libertate;

c) satisfac serviciul militar în termen; 

d) se află la întreţinerea statului (aziluri, internate, pensionate, alte forme de plasament temporar sau permanent)

Stabilirea și plata 

ajutorului social

Ajutorul social se acordă începând cu luna în care a fost înregistrată cererea de acordare a acestuia.

Dreptul la ajutor social se poate acorda pentru cel mult 2 ani. După expirarea acestei perioade, familia poate solicita ajutor social 

depunând o nouă cerere.

Dreptul la ajutor social se revizuiește la fiecare 12 luni, dar și în situațiile dacă intervin modificări în informația prezentată anterior. 

Plata ajutorului social se face pentru luna precedentă, la prestatorul de plată (bancă sau oficiul poștal)

Unde ne adresăm 

pentru a beneficia 

de ajutor social?

La Structura Teritorială de Asistență Socială din localitatea unde își are reședința familia care solicită ajutor social.

Solicitarea de acordare a ajutorului social poate fi făcută și prin telefon, dar numai pentru persoanele cărora CNAS a stabilit această 

posibilitate.

Decizia de a acorda  sau de a refuza ajutorul social se ia în cel mult 15 zile lucrătoare, de la data depunerii cererii.

Această decizie (de a acorda sau a refuza ajutorul social) va fi expediată către solicitant timp de 5 zile lucrătoare.

Ce acte trebuie să 

prezint pentru a 

beneficia de 

alocație?

• Cererea (conform modelului)

• act de identitate și copia acestuia; 

• certificatul privind componența familiei;

După caz, se vor prezenta următoarele acte  

a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul dizabilității;

b) certificatul de salariu de la locul de muncă, cu indicarea mărimii salariului net. Certificatul trebuie sa fie semnat, ștampilat și să 

conțină numărul și data eliberării; 

c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind 

terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;

d) copia deciziei de plasament în instituţie, copia actului privind instituirea măsurilor de ocrotire;

e) certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei cu vîrsta mai mare de 18 ani (cu finanţare bugetară 

sau prin contract, cu frecvență sau cu frecvență redusă), cu indicarea mărimii bursei, după caz. Certificatul trebuie să fie semnat, 

ștampilat și să conțină numărul și data eliberării;

f) copia contractului de arendă a terenurilor şi bunurilor agricole, copia contractului de locaţiune a locuinței; 

g) copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;

h) copia certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea activităţii de antreprenoriat, conform legislaţiei;

i) copia certificatului de naştere al copilului;

j) copia concluziei medicale a instituției medico-sanitare, în conformitate cu modelul aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale;

k) copia certificatului privind plata pensiei alimentare. 



Care este 

cuantumul 

ajutorului social și 

cum se calculează?

Cuantumul lunar al ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între venitul lunar minim garantat al familiei şi venitul global al 

acesteia. 

Cum se calculeaza venitul lunar minim garantat? - Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (articolul 7)  ȘI/SAU 

Hotărârea Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a 

ajutorului social" (secțiunea 3)

Cum se calculează venitul global al familiei?  - Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (articolul 8) ȘI/SAU Hotărârea 

Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului 

social" (secțiunea 4)

 - Legea 133/2008 poate fi accesata la https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119366&lang=ro 

 - Hotărârea Guvernului nr.1167 / 2008 poate fi accesată la http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119112&lang=ro

La calcularea cuantumului se mai ia în considerare bunăstarea familiei. Bunăstarea se evaluează conform unor criterii precum: 

deținerea unor bunuri mobile și imobile, utilizarea anumitor servicii, anumite caracteristici ale familiei. Fiecare criteriu se evaluează 

cu anumit punctaj.Toate punctele se sumează și dacă scorul final este egal sau mai mic de 85,64, atunci familia este eligibilă pentru 

ajutor socialDetalii - Anexa 5 din Hotărârea Guvernului nr.1167 / 2008, 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119112&lang=ro

În cazul în care cuantumul lunar al ajutorului social calculat pentru o familie este mai mic de 25 de lei, ajutorul social se va stabili în 

cuantum de 25 de lei pe lună.

Pentru ce pot fi 

utilizați banii din 

ajutor social?

Beneficiarul utilizează ajutorul social în folosul familiei, în mod primordial pentru satisfacerea necesităţilor privind alimentaţia, 

vestimentaţia, locuinţa, igiena, îngrijirea medicală, educaţia şi şcolarizarea obligatorie a copiilor.

Beneficiarul de ajutor social semnează un acord de cooperare cu structura teritorială de asistenţă socială,  prin care îşi asumă 

responsabilitatea utilizării ajutorului social conform destinaţiei. 

Cine verifică daca 

banii din ajutor 

social se utilizează 

corect?

Structura teritorială de asistenţă socială creează comisii care verifică, la reşedinţa curentă a solicitantului/beneficiarului, dacă 

ajutorul social este utilizat corect. 

În ce condiții se 

stopează plata 

ajutorului social? 

a) familia nu mai îndeplineşte criteriile de acordare a ajutorului social conform Legii 133/2008; 

b) familia îşi schimbă locul de trai;

c) persoana solitară care a beneficiat de ajutor social a decedat sau a fost declarată dispărută.

d) familia a refuzat întocmirea anchetei sociale la reşedinţa curentă, precum și în cazul în care prin ancheta socială s-au depistat 

schimbări în datele indicate în cerere;

e) şomerul înregistrat la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă a refuzat un loc de muncă sau serviciile de stimulare a 

ocupării forţei de muncă ori participarea la lucrările publice oferite de agenţii, sau a refuzat în mod repetat prestarea unor activități 

de interes comunitar;

f) familia a refuzat semnarea acordului de cooperare;

g) familia care a semnat acordul de cooperare nu îndeplineşte repetat obligaţiile asumate.

Contestații

Deciziile privind acordarea, neacordarea ori încetarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului, privind 

modificarea cuantumului ajutorului social, precum şi cele privind recuperarea sumelor încasate nejustificat, pot fi contestate în 

instanţa

Ce se întâmplă cu 

ajutorul social 

dacă banii nu au 

fost ridicati de 

beneficiari?

Sumele ajutorului social neridicate în decurs de 6 luni consecutiv, pot fi solicitate de beneficiar în decurs de 1 an din luna stabilirii.

Sumele ajutorului social neachitate la timp din vina organului care le stabileşte sau le plăteşte, se achită retroactiv fără nici o 

limitare.

Reluarea plăţii se efectuează de către structura teritorială de asistenţă socială în baza cererii scrise a beneficiarului.



Cadrul legal de 

referință

Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119366&lang=ro

Hotărârii Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a 

ajutorului social" http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119112&lang=ro 


