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OPINIE
în baza art. 27, lit. c) din Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului 
(Ombudsmânui), privind analiza Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a 

indemnizaţiilor pentru unele categorii de copii şi tineri, aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr. 132 din 4 martie 2020

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru unele 
categorii de copii şi tineri, aprobat prin Hotărârea Guvernului, nr. 132 din 4 martie 2020, a 
fost elaborat în baza Legii nr. 315/2016 privind prestaţiile sociale pentru copii.

Din momentul intrării în vigoare (anul 2021) a Hotărârea Guvernului, nr. 132 din 4 
martie 2020, se va abroga Hotărârea Guvernului nr. 870/2004 despre aprobarea Normelor 
provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă 
din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţământ mediu de specialitate şi 
superior, şcolile de tip internat şi casele de copii.

Scopul Hotărârii de Guvern, nr. 132 din 4 martie 2020, prin care a fost aprobat 
Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru unele 
categorii de copii şi tineri, este de a standardiza şi a modifica cuantumurile învechite ale 
prestaţiilor sociale pentru copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi copii rămaşi 
fără ocrotire părintească, care îşi fac studiile în instituţiile de învăţământ de nivelurile 3 -7 
(stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 870/2004, care urmează a fi abrogată).

Este de menţionat faptul că autorul actului normativ a ţinut cont în mare parte de 
standardele internaţionale şi naţionale din domeniul protecţiei copilului şi, deşi la prima 
vedere se observă că numărul prestaţiilor sociale în noul act normativ a scăzut de la 10 la 5, 
aceasta reprezintă doar o scădere cantitativă şi nu una calitativă.

Astfel, deşi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 870/20041 numărul 
categoriilor de prestaţii sociale este mai mare (10 categorii cumulativ), suma bănească este 
doar de 1948 (incluzând indemnizaţiile anuale şi cele lunare), sumă care este sub minimul 
de existenţă în conformitate cu datele Biroului Naţional de Statistică (în semestrul I al anului 
2019, pentru copii cu vârsta 7 - 17 ani a constituit - 2198,8 lei, iar pentru total populaţie -  
2028,3)2.

1 https://www.leRis.md/cautare/getResults7doc id=30592&lane=ro
2 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6466
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în această ordine de idei evidenţiam faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 
132/20203, deşi numărul categoriilor de prestaţii sociale a scăzut, coeficientul acestora a fost 
majorat şi este armonizat cu cuantumul minimului de existenţă pentru fiecare categorii de 
persoane în parte, pentru anul precedent celui în care se efectuează plata.

Totodată, atragem atenţia asupra faptului că deşi autorul actului normativ (HG 
132/2020), instituie norm e' benefice interesului superior al copilului, aceasta omite 
modificarea prevederii din Cap. II, pct. 3, prin care impune primirea/recepţionarea de către 
beneficiar, a prestaţiei sociale, de la autoritatea tutelară în raza administrativă a căreia îşi are 
domiciliul. Considerăm, că această prevedere este contrară interesului superior al copilului 
din motiv că copilului îi poate fi calculată indemnizaţia după instituţia de învăţământ, 
care va fi diferită (inclusiv, după calificarea rural-urban conform datelor BNS), decât după 
locul de trai sau domiciliul acestuia şi astfel se impută cheltuieli suplimentare pentru copil 
pentru ridicarea prestaţiilor menţionate. De asemenea, argumentul că prestaţia socială este 
ridicată de reprezentatul legal al copilului nu poate fi imputabilă deoarece ulterior, survin 
aceleaşi cheltuieli suplimentare din partea beneficiarilor de a valorifica aceste prestaţii.

Mai mult, în conformitate cu pct. 27 din actul normativ analizat se stipulează faptul 
că fin  cazul exmatriculării sau transferului pe parcursul anului de studii la o altă instituţie 
de învăţământ, plata indemnizaţiilor se stopează în baza dispoziţiei autorităţii tutelare. 
Plata indemnizaţiilor va f i  reluată, în baza dispoziţiei autorităţii tutelare, de la data 
înmatriculării la o altă instituţie de învăţământ, cu condiţia prezentării certificatului de 
înmatriculare la o nouă instituţie de învăţământ'’, fapt ce condiţionează suplimentar 
achitarea prestaţiilor sociale din raza teritorială a instituţiei de învăţământ şi nu de 
autoritatea tutelara de la domiciliul copilului.

Un alt aspect la care atragem atenţia, este lipsa prevederilor în Regulamentul cu 
privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru unele categorii de copii şi tineri, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului, nr. 132 din 4 martie 2020, privind achitarea prestaţiilor 
sociale pentru copii care au rămas temporar fără ocrotire părintească sau au rămas fără 
ocrotire părintească şi sunt încadraţi în una din instituţiile de învăţământ din altă ţară, 
echivalente instituţiilor de învăţământ de nivelul 3-7 din Republica Moldova. în acest 
context, atenţionăm asupra faptului că în conformitate cu Legea nr. 315 din 2016 privind 
prestaţiile sociale pentru copii art. 2 prevede „în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de 
prestaţii sociale copiii cetăţeni ai Republicii Moldova care au domiciliul în Republica 
Moldova, copiii cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova şi copiii 
străini domiciliaţi în Republica Moldova.”4. Astfel, legea impune condiţia doar să aibă 
domiciliul nu şi să domicilieze permanent pe teritoriul Republicii Moldova sau, în alte 
condiţii HG 132/2020, ar institui nişte norme mai limitative, decât legea, fapt, ce contravine

3 https://www.legis.md/cautare/getResults7doc id=120793&lang=ro
4 https://www.legis.md/cautare/getResults7doc id=105754&lang=ro
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normelor naţionale de tehnică legislativă. De asemenea, pentru categoria dată de copii 
cuantumul prestaţiilor sociale ar trebui să fie stabilit conform normelor prestabilite în ţara 
în care copilul îşi face studiile în baza actelor confirmative de la autorităţile competente şi 
de la instituţia de învăţământ la care este înregistrat copilului.

A

In contextul celor menţionate, consider necesar revizuirea Regulamentul cu privire la 
modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru unele categorii de copii şi tineri, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului, nr. 132 din 4 martie 2020 şi ajustarea/completarea/modificarea 
reiesind din obiecţiile înaintate.

9 9

Despre acţiunile întreprinse, în temeiul art. 23, alin. (2) solicit respectuos să fiu 
informată în termen de 10 zile din momentul recepţionării.

Cu respect,
V

^  Maia BĂNĂRESCU,
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
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