
 

 Alocaţie pentru persoanele cu dizabilităţi 

Cine poate beneficia de 
alocație? 

1. Persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii; 
2. Persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie; 
3. Copii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii. 

Important: aceste persoane pot beneficia de alocație dacă nu beneficiază de pensia de dizabilitate (conform 
Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat) și nu sunt la întreținerea totală a statului în cadrul unor servicii 
sociale !!! 

Care este cuantumul 
alocației? 

Cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi constituie un anumit procent din cuantumul pensiei 
minime  pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern, inclusiv: 
 

a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – 80%; 
a1) persoanelor cu dizabilități severe, stabilite până la vârsta de 23 de ani – 100%; 
b) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie – 100%; 
c) copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu vîrsta de pînă la 18 ani – 100%. 

 

Stabilirea și plata alocației 

• Alocaţia se stabilește și se plătește de la data emiterii de către CNDDCM a deciziei de încadrare în grad 
de dizabilitate, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii 
deciziei.  
• În cazul în care data încadrării în grad de dizabilitate nu coincide cu data începerii expertizei, alocaţia se 
stabileşte de la data începerii expertizării dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile 
de la data constatării dizabilităţii. 
• În cazul reconfirmării gradului de dizabilitate sau încadrarii într-un alt grad de dizabilitate, plata alocaţiei 
se reia în cuantumul de mai înainte sau în cuantumul reevaluat de la data emiterii de către Consiliu a deciziei 
de constatare a dizabilităţii. 
• Alocația se plătește lunar, pentru luna în curs. 
• Banii pot fi ridicați de la prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova (oficii poștale 
sau bănci). • Dacă, din anumite motive, nu este posibil ridicarea alocației de la oficiile poștale sau bănci, 
beneficiarul alocației va depune o cerere pentru a primi alocația la domiciliu.  



Alocaţia se plăteşte personal beneficiarului sau mandatarului acestuia, tutorelui sau curatorului, la 
prezentarea actelor ce confirmă identitatea lor. Mandatarul trebuie să prezinte, în afară de actul de 
identitate, şi o procură autentificată conform legislaţiei în vigoare, al cărei termen de valabilitate nu poate fi 
mai mare de 12 luni consecutive. La expirarea termenului de valabilitate a procurii, beneficiarul de alocaţie 
are dreptul să perfecteze o nouă procură, legalizată în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 

 

Unde ne adresăm pentru a 
beneficia de alocație? La casele teritorile de asigurări sociale 

Ce acte trebuie să prezint 
pentru a beneficia de 
alocație? 

• Cererea (se completează de angajatul CTAS) 
• buletinul de identitate; 
• certificatul de naștere al copilului; 
• certificatul de dizabilitate emis de CNDDCM; 
• alte acte după caz. 

În ce cazuri este stopată 
plata alocației? 

• Dacă persoana este privată de libertate 
• Dacă persoana se află într-o instituției rezidențială 

Ce se întâmplă cu alocațiile 
neachitate de CTAS sau 
neridicate de beneficiari? 

Alocaţiile neachitate la timp din vina organului de asigurări sociale se plătesc retroactiv, fără nici o limitare în 
termen. Alocația neîncasată pe o perioadă de 6 luni de către beneficiar se suspendă. Plata alocaţiei se reia din 
luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce îi atestă identitatea. Alocația se va achita retroactiv pe o 
perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării. 

 



• Legea 499 din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119472&lang=ro 

Cadrul legal de 
referință 

• Hotărârea Guvernului nr. 929  din  15.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a 
pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale  de stat şi alocaţiilor sociale de stat 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119846&lang=ro 
 

 


