
Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. HG132/2020
din 04.03.2020

pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor 

pentru unele categorii de copii și tineri

Publicat : 14.03.2020 în MONITORUL OFICIAL Nr. 84 art. 236 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 4 alin. (6) și art. 6 din Legea nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii
(Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2017,  nr.  19-23,  art.  56),  cu  modificările  ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:

1)  Regulamentul  cu  privire  la  modul  de  stabilire  și  plată  a  indemnizațiilor  pentru  unele
categorii de copii și tineri, conform anexei nr. 1;

2) Cuantumul indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri, conform anexei nr. 2.

2. Cheltuielile pentru plata indemnizațiilor pentru unele categorii  de copii  și  tineri se vor
efectua în  limitele  mijloacelor  financiare  aprobate  în  transferurile  cu  destinație  specială  de  la
bugetul de stat către bugetele locale de nivelul al doilea.

3. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 870/2004 despre aprobarea Normelor provizorii de
cheltuieli  în  bani  pentru  elevii  (studenții)  orfani  și  cei  aflați  sub  tutelă/curatelă  din  școlile
profesionale și de meserii, instituțiile de învățământ mediu de specialitate și superior, școlile de tip
internat și casele de copii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 1045), cu
modificările ulterioare.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

PRIM-MINISTRU Ion CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor Serghei Pușcuța

Ministrul sănătății,



muncii și protecţiei sociale Viorica Dumbrăveanu

Ministrul educației,

culturii și cercetării Corneliu Popovici

Ministrul afacerilor interne Pavel Voicu

Ministrul agriculturii,

dezvoltării regionale

şi mediului Ion Perju

Ministrul apărării Victor Gaiciuc

Nr. 132. Chișinău, 4 martie 2020.

Anexa nr.1

la Hotărârea Guvernului nr.132/2020

REGULAMENT

cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor

pentru unele categorii de copii și tineri

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Dreptul de a beneficia de indemnizații pentru unele categorii de copii și tineri îl au:

1) copiii cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără
ocrotire părintească, precum și tinerii care, până la împlinirea vârstei de 18 ani, dețineau statutul de
copil  rămas  temporar  fără  ocrotire  părintească  sau  de  copil  rămas  fără  ocrotire  părintească,
domiciliați pe teritoriul Republicii Moldova, care își fac studiile la nivelurile de învățământ 3-7,
începând cu învățământul profesional tehnic secundar, inclusiv în domeniile milităriei, securității și
ordinii  publice, precum și studii  superioare integrate și  de rezidențiat în învățământul superior
medical și farmaceutic (în continuare – elevi/studenți);

2) copiii cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau statut de copil rămas
fără ocrotire părintească care sunt plasați în școală de tip internat.

2. În condițiile prezentului Regulament se stabilesc și se plătesc următoarele tipuri de prestații:

1) indemnizație unică la absolvirea școlii de tip internat;

2) indemnizație lunară pentru întreținere;

3) indemnizație lunară pentru locațiunea locuinței;



4) indemnizație unică pentru efectuarea cercetărilor, editarea tezei și lucrării de diplomă în
ultimul an de studii;

5) indemnizație unică la absolvirea instituției de învățământ.

Capitolul II

MODUL DE STABILIRE ŞI DE PLATĂ A INDEMNIZAŢIILOR

3. Stabilirea și plata indemnizațiilor se efectuează de către autoritățile tutelare teritoriale în
evidența  căruia  se  află  copilul/se  afla  tânărul  (în  continuare  –  autoritate  tutelară)  din  contul
bugetului  de stat  prin transferuri  cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea.

4. Indemnizația unică la absolvirea școlii de tip internat se stabilește copiilor cu statut de copil
rămas temporar fără ocrotire părintească sau statut de copil rămas fără ocrotire părintească, în
cazul în care aceștia urmează să absolve studiile gimnaziale într-o școală de tip internat.

5. Indemnizațiile menționate la pct. 2 subpct. 2)-5) se stabilesc pentru elevii/studenții care fac
parte din categoria persoanelor specificate la pct. 1 subpct. 1) și care își fac studiile cu frecvență la
zi, în instituțiile de învățământ acreditate sau autorizate în modul stabilit de legislație, indiferent de
faptul dacă studiile sunt finanțate de la bugetul de stat sau din taxele de studii.

6. Indemnizațiile specificate la pct. 2 subpct. 2)-5) se stabilesc elevilor/studenților de fiecare
dată când aceștia își fac studiile într-o instituție de învățământ, însă câte o singură dată în cadrul
fiecărui nivel de învățământ menționat la pct. 1 subpct. 1), precum și în cazul studiilor superioare
integrate și al studiilor de rezidențiat în domeniul medical și farmaceutic.

7. În cazul elevilor care își fac studiile într-o instituție de învățământ de nivelurile 3, 4 sau 5,
indemnizațiile menționate la pct. 2 subpct. 2)-5) se stabilesc numai pentru unul dintre nivelurile
respective.

8.  Elevii/studenții  care  urmează  concomitent  două  specializări  beneficiază  de  dreptul  la
stabilirea și plata indemnizațiilor indicate în pct. 2 subpct. 2)-5) doar pentru o singură specializare
pe durata maximă a unei specializări.

9. Indemnizațiile specificate la pct. 2 subpct. 2) și 3) se stabilesc și se achită pentru luna în
curs elevilor/studenților din instituțiile de învățământ profesional tehnic și instituțiile de învățământ
superior:

1) de la data începerii anului de studii, pe o perioadă de 12 luni, dacă cererea a fost depusă la
începutul anului de studii, inclusiv pe perioada vacanțelor, cu excepția ultimului an de studii, pentru
care indemnizația se stabilește până la finalizarea sesiunii de examene;

2) din luna în care a fost depusă cererea până la începutul anului următor de studii, inclusiv pe
perioada vacanțelor, cu excepția ultimului an de studii, pentru care indemnizația se stabilește până
la finalizarea sesiunii de examene.

10. Cererea pentru acordarea indemnizațiilor se examinează de către autoritatea tutelară în
termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

11. Indemnizația lunară pentru întreținere se stabilește în cuantum egal cu:



1) minimul de existență pentru copii cu vârsta de 7-17 ani pentru anul precedent, în cazul
elevilor/studenților cu vârsta de până la 18 ani, în conformitate cu datele calculate de către Biroul
Național de Statistică;

2) minimul de existență pentru persoanele apte de muncă pentru anul precedent, în cazul
elevilor/studenților cu vârsta mai mare de 18 ani, în conformitate cu datele calculate de către Biroul
Național de Statistică.

12. Cuantumul minimului de existență se actualizează anual, la data de 31 martie, pentru anul
precedent, în baza datelor Biroului Național de Statistică.

13. Indemnizația lunară pentru întreținere se stabilește elevului/studentului în cuantum egal cu
minimul de existență pentru persoanele apte de muncă începând cu luna în care acesta împlinește
vârsta de 18 ani.

14. Indemnizația lunară pentru locațiunea locuinței se stabilește și se achită elevilor/studenților
dacă instituția de învățământ nu dispune de cămin sau acesta nu funcționează ori dacă acestora le-a
fost refuzată acordarea spațiului locativ în cămin.

15. Indemnizațiile se stabilesc la cererea reprezentantului legal, în cazul beneficiarului copil,
sau a beneficiarului adult, adresată autorității tutelare, cu anexarea următoarele acte:

1) cererea pentru acordarea indemnizațiilor, conform anexei nr. 1;

2) copia/copiile buletinelor de identitate;

3)  copia dispoziției/actului  de stabilire  a  statutului  de copil  rămas temporar fără ocrotire
părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

4) certificatul prin care se confirmă înmatricularea într-o instituție de învățământ, conform
anexei nr. 2.

16.  Pentru anii  de studii  următori  anului  în care a fost depusă cererea pentru acordarea
indemnizațiilor, indemnizațiile specificate la pct. 2 subpct. 2) și 3) se stabilesc și se achită în baza
listelor prezentate de administrația instituțiilor de învățământ, conform pct. 22.

17. Indemnizația specificată la pct. 2 subpct. 4) se stabilește și se achită în luna februarie a
ultimului an de studii, fără a fi necesară o cerere suplimentară în acest sens.

18. Indemnizația specificată la pct. 2 subpct. 5) se stabilește și se achită în baza actului care
confirmă absolvirea instituției de învățământ.

19.  Plata  indemnizațiilor  se  efectuează  prin  intermediul  prestatorilor  de  servicii  de  plată
desemnați de către beneficiar sau, după caz, de către reprezentantul legal al acestuia.

20.  Autoritatea  tutelară  ține  evidența  elevilor/studenților  care  beneficiază  de  indemnizații
specificate la pct. 2, conform anexei nr. 3.

21. Autoritatea tutelară informează, până la data de 10 septembrie, administrația instituției de
învățământ despre elevii/studenții  care beneficiază de indemnizațiile specificate la pct.  2 supct.
2)-5).

22. Administrația instituției de învățământ, anual, până la data de 25 septembrie, prezintă



autorității tutelare lista elevilor/studenților aflați în evidență conform pct. 23 și care își continuă
studiile.

23. În cazul depunerii cererii pe parcursul anului de studii, autoritatea tutelară și administrația
instituției de învățământ se vor informa reciproc privind luarea în evidență a noilor beneficiari.

24. În cazul în care elevului/studentului i se retrage statutul de copil rămas temporar fără
ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, autoritatea tutelară va notifica în
scris elevul/studentul și instituția de învățământ unde acesta studiază, în termen de 3 zile de la data
emiterii dispoziției privind retragerea statutului respectiv.

25. Administrația instituției de învățământ ține evidența elevilor/studenților care se încadrează
în categoria beneficiarilor menționați la pct. 1 subpct. 1) și prezintă autorității tutelare, în termen de
3 zile lucrătoare, informația cu privire la exmatricularea sau transferul acestora.

26. Elevii/studenții au obligația să comunice imediat autorității tutelare orice informație privind
schimbarea  circumstanțelor  care  au  condiționat  încadrarea  sau  condiționează  excluderea
elevului/studentului  din  categoria  persoanelor  specificate  la  pct.  1.

27. În cazul exmatriculării sau transferului pe parcursul anului de studii la o altă instituție de
învățământ,  plata  indemnizațiilor  se  stopează  în  baza  dispoziției  autorității  tutelare.  Plata
indemnizațiilor va fi reluată, în baza dispoziției autorității tutelare, de la data înmatriculării la o altă
instituție de învățământ, cu condiția prezentării certificatului de înmatriculare la o nouă instituție de
învățământ.

28. În cazul restabilirii  sau înmatriculării repetate în cadrul aceluiași nivel de învățământ,
indemnizația se va stabili pentru perioada rămasă în cazul în care elevul/studentul ar fi finalizat
studiile începute.

29. Achitarea indemnizațiilor încetează din luna următoare lunii în care a fost semnat ordinul
de exmatriculare.

30.  Sumele  plătite  în  plus  din  vina  beneficiarului  (falsificarea  unor  date,  tăinuirea  unor
circumstanțe etc.) se restituie benevol de către beneficiar sau, după caz, de către reprezentantul
legal  al  acestuia  în  contul  autorității  tutelare.  În  cazul  în  care  beneficiarul  sau,  după  caz,
reprezentantul  său  legal  refuză  să  restituie  suma  indemnizației  primite  necuvenit,  aceasta  se
încasează în baza hotărârii instanței judecătorești.

31. Sumele plătite în plus din vina autorității tutelare sau a instituției de învățământ nu se
recuperează  d in  contu l  benef ic iaru lu i .  Surp lusu l  ach i ta t  se  percepe  de  la
autoritatea/instituția/persoana  culpabilă  de  eliberarea  actelor  false,  în  baza  hotărârii  instanței
judecătorești.

32. Indemnizațiile ce nu au fost achitate la timp din vina autorității care le stabilește și le
plătește vor fi achitate retroactiv, fără nicio limitare în termen.

Capitolul III

FINANŢAREA, MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA

33. Autoritățile tutelare prezintă direcțiilor finanțe ale unităților administrativ-teritoriale de
nivelul al doilea, în termenele stabilite, calculele privind necesarul de mijloace financiare pentru
plata indemnizațiilor.



34.  Autoritățile  tutelare  elaborează  și  transmit  raportul  privind  numărul  beneficiarilor  și
utilizarea mijloacelor financiare direcțiilor finanțe ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul al
doilea, conform modelului aprobat de către direcțiile respective.

35. Autoritățile tutelare transferă, până la data de 15 a lunii în curs, mijloacele necesare pentru
plata indemnizațiilor pe contul prestatorului de servicii de plată, cu indicarea sumei transferate cu
destinație specială.

36.  Sumele  indemnizațiilor,  neridicate  de  beneficiari  în  decurs  de  3  luni  consecutive,  se
restituie la contul autorității tutelare de către prestatorii de servicii de plată desemnați, în baza
actelor de verificare a serviciilor prestate semnate între părți.

37. Plata indemnizațiilor neridicate de beneficiari pe o perioadă de 3 luni consecutiv se reia în
baza cererii scrise de către beneficiar.

38.  Anual,  în  procesul  de elaborare bugetară,  autoritățile  administrației  publice locale  de
nivelul al doilea prezintă Ministerului Finanțelor propuneri privind mijloacele financiare necesare
pentru plata indemnizațiilor, luând în considerare numărul beneficiarilor.

39.  Direcțiile  finanțe  ale  unităților  administrativ-teritoriale  de  nivelul  al  doilea  prezintă,
conform termenelor stabilite,  Ministerului  Finanțelor raportul  privind numărul  de beneficiari  și
utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru plata indemnizațiilor pentru unele categorii de copii
și tineri, conform anexei nr. 4.

Capitolul IV

CONTROLUL ŞI RĂSPUNDEREA

40. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, persoanele responsabile de
stabilirea, plata și acordarea indemnizațiilor poartă răspundere disciplinară, contravențională sau
penală, conform legislației.

41. Controlul asupra corectitudinii stabilirii, plății și utilizării conform destinației a mijloacelor
financiare se pune în seama organelor abilitate cu funcții de control, conform legislației.

42. Contestațiile ce țin de stabilirea, calcularea și plata indemnizațiilor se soluționează de către
autoritatea tutelară, iar în caz de imposibilitate – de către autoritățile administrației publice locale
de nivelul al doilea, ale căror decizii pot fi contestate în instanța de judecată, conform legislației.

anexa nr.1

anexa nr.2

anexa nr.3

anexa nr.4

Anexa nr.2

http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2020/mo84md/anexa%20nr_1_132.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2020/mo84md/anexa%20nr_2_132.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2020/mo84md/anexa%20nr_3_132.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2020/mo84md/anexa%20nr_4_132.docx


la Hotărârea Guvernului nr.132/2020

CUANTUMUL

indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri

Indemnizație lunară
pentru întreținereîn
cuantum egal cu
minimul de existență
pentru anul
precedent, în
conformitate cu
datele calculate de
Biroul Național de
Statistică

Indemnizație
unică la
absolvirea
școlii de tip
internat

Indemnizație
lunară
pentru
locațiunea
locuinței

Indemnizație
unică pentru
efectuarea
cercetărilor
și editarea
tezei și
lucrării de
diplomă în
ultimul an
de studii

Indemnizație
unică la
absolvirea
instituției de
învățământ

pentru
copii cu
vârsta de
7 -17 ani,
în cazul
elevilor/
studenților
cu vârsta
de până la
18 ani

pentru
persoanele
apte de
muncă, în
cazul
elevilor
/studenților
cu vârstă
mai mare
de 18 ani

5000 500 500 10000


