
 

 
Compensația pentru transport 

Ce este compensația pentru 

transport? plată în bani pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport; 

Cine poate beneficia de 

compensația pentru transport? 

1) persoanele cu dizabilităţi severe; 

2) persoanele cu dizabilităţi accentuate; 

3) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani; 

4) persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani; 

5) persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau 

cetăţeni străini avînd domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială de la locul de 

trai. În această categorie se includ persoanele cu deficiențe locomotorii stabilite în anexa 3 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a 

compensaţiei pentru serviciile de transport 

Unde ne adresăm pentru a 

beneficia de compensația pentru 

transport? 
 Structurile teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai 

Ce acte trebuie să prezint pentru 

a beneficia de compensația 

pentru transport? 

1. Cerere pentru stabilirea compensaţiei de transport.  

2. La cererea se anexează copiile următoarelor documente: 

a - buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani); 

b- certificatul de încadrare în grad de dizabilitate, eliberat de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă 

c - concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi locomotorii, eliberată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea  

Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă 

Plata compensației pentru 

transport 

 

Compensaţia se achită trimestrial, pentru trimestrul în curs, în prima lună a trimestrului. 

Compensația se stabileşte din luna apariţiei dreptului la compensație, cu condiţia ca documentele necesare să fie prezentate în termen de 60 de zile de la 

data apariţiei dreptului. În caz contrar, compensaţia se stabileşte din luna prezentării documentelor necesare. 

 



În ce condiții se stopează plata 

compensației pentru transport?  

Pierderea dreptului şi stoparea plăţii compensaţiei are loc în caz de: 

1) deces al beneficiarului; 

2) aflare la întreţinerea deplină a statului; 

3) expirare a termenului şi/sau neprezentare în termen a certificatului de încadrare în grad de dizabilitate şi/sau a concluziei privind necesitatea 

deservirii cu transport, în cazul în care acestea sînt eliberate cu termen; 

4) utilizare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul unui mijloc de transport, destinat pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale 

aparatului locomotor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Stoparea plăţii compensaţiei are loc, pe baza copiei certificatului de înmatriculare a 

mijlocului de transport (prezentat obligatoriu de către beneficiar în timp de 3 zile lucrătoare de la data înmatriculării), din trimestrul următor celui care a 

beneficiat de scutirea de drepturi de import al unui mijloc de transport, pînă la împlinirea termenului de 5 ani.  

Beneficiarilor de compensaţie din rîndul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii care depun cerere la structura teritorială de asistenţă socială de la locul de 

trai pentru a renunţa la compensaţia pentru serviciile de transport în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale li se eliberează certificatul privind solicitarea 

beneficiarului de a renunţa la compensaţie în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale. 

        Cadrul legal de referință                    Hotărârii Guvernului  Nr. 1413 din 27-12-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru    

                                                                         serviciile de transport, http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114033&lang=ro 

 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114033&lang=ro

