
 Suport monetar (serviciu social) 

Ce înseamnă suport 

monetar? 

Sumă bănească nerambursabilă și neimpozabilă care se acordă familiei/persoanei aflate în situație de 

dificultate printr-o plată unică și/sau lunară. Suportul monetar se acordă pentru o perioadă determinată, 

dar nu mai mare de 6 luni. Suportul monetar se acordă pentru facilitarea acțiunilor stabilite în planul 

individualizat de asistență.  

Ce acoperă suportul 

monetar? 

Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței și/sau reparația/construcția sobei, 

adaptarea locuinței la necesitățile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru 

prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități, precum și 

alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență. 

Cine poate beneficia de 

suport monetar? 

Familia/persoana este considerată eligibilă pentru Serviciul social de suport monetar, dacă întruneşte 

cumulativ următoarele condiţii: 
1) este în situație de dificultate confirmată în baza rezultatelor evaluării necesităților de către echipa 

multidisciplinară; 
2) membrii familiei/persoanei defavorizate sînt cetățeni ai Republicii Moldova sau, după caz, străini 

specificați în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, 

domiciliaţi pe teritoriul acesteia; 
3) familia/persoana nu beneficiază/nu a beneficiat pe parcursul unui an în curs de ajutor bănesc în 

cadrul Serviciului social sprijin pentru familiile cu copii și nu se află în serviciu social de plasament de durată.  

Pentru familiile beneficiare de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, la stabilirea dreptului la 

suport monetar se vor lua în considerare necesitățile menţionate în acordul de cooperare semnat de către 

beneficiar și structura teritorială de asistență socială, evitîndu-se dublarea asistenței acordate. 

Unde ne adresăm 

pentru a beneficia de 

serviciul de suport 

monetar? 

Structura teritorială de asistență socială 

 

 

Plata suportului 

monetar 

Suportul monetar se acordă printr-o singură plată sau printr-o plată lunară, pentru o perioadă determinată, 

dar nu mai mare de 6 luni. 

În cazul plăților lunare, suma plății lunare va fi calculată proporțional numărului de luni și cuantumului 

suportului monetar. 

Suportul monetar se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs (indiferent dacă este o singură plată 

sau o plată lunară).  

Achitarea suportului monetar beneficiarului se va efectua prin intermediul prestatorului de servicii de plată 

(bancă sau oficiu poștal). 

Titularul suportului monetar este persoana solicitantă, iar beneficiarul acestuia – familia/persoana 

defavorizată. 
                                              Hotărârea Guvernului Nr. 716 din 18-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea    

Cadrul legal de referință și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate   

                                              http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108851&lang=ro  

 


