
Serviciul Social “Compensație pentru Serviciile de Transport” 

Compensația pentru serviciile de transport se acordă unor categorii de 

beneficiari conform Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din  27.12.2016 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei 

pentru serviciile de transport. 

Categoriile de personae ce au dreptul la compensaţie  

pentru serviciile de 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, cetăţeni ai RM sau cetăţeni străini avînd 

domiciliul legal în RM în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor 

teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai. 

Pentru a beneficia de compensaţie, la cerere se anexează copiile 

următoarelor documente: 

• buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor cu 

dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani); 

• certificatul de încadrare în grad de dizabilitate, eliberat de Consiliul Național 

pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM); 

• concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi 

locomotorii, eliberată de către CNDDCM, care se prezintă numai în cazul 

categoriilor de persoane specificate la pct. 5. 

Cuantumul compensației pentru serviciile de transport: 

• pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă 

la 18 ani – 46  lei lunar; 

• pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 23 lei lunar. 

Suplimentar la mărimile compensaţiei stabilite, persoanele cu dizabilităţi 

locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) 

beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei. 

Numărul Beneficiarilor în cadrul serviciului 

№ Localitatea 

2017 2018 2019 

Beneficiari 
Suma 

(lei) 
Beneficiari 

Suma 

(lei) 
Beneficiari 

Suma 

(lei) 

1 Basarabeasca 494 188 253 460 171 887 460 185 825 

2 Abaclia 223 89 946 200 76 953 197 79 219 

3 Bașcalia 170 56 262 155 50 443 152 51 420 

4 Carabetovca 72 23 956 63 20 322 62 23 754 

5 Iordanovca 36 14 337 32 13 026 36 13 240 

6 Iserlia 44 15 934 40 14 393 40 13 737 

7 Sadaclia 214 76 804 199 72 219 201 76 895 

Total 1 253 465 492 1 149 419 243 1148 444 092 

 
 


