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În scopul atragerii specialiştilor în mediul rural şi acordării asistentei sociale sporite unor
categorii de populaţie în legătură cu conectarea gospodăriilor la conducta de gaze naturale,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1 . Dreptul la compensaţie unică

Dreptul la compensaţia unică pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor
categorii de populaţie, denumită în continuare compensaţie unică, stabilită în conformitate
cu prezenta lege, îl deţin persoanele specificate la art.2, cetăţeni ai Republicii Moldova, cu
domiciliul în localitătile rurale.

Articolul 2. Beneficiarii de compensaţie unică

Beneficiari de compensaţie unică, conform prezentei legi, sînt persoanele care
activează în instituţiile bugetare din domeniul învăţămîntului, medicinei şi culturii şi fac
parte din următoarele categorii de populaţie:

a) familii în care ambii soţi sînt pedagogi cu studii superioare sau medii de
specialitate, denumiţi în continuare pedagogi;

b) familii în care ambii soţi sînt lucrători medicali cu studii superioare sau medii de
specialitate, denumiţi în continuare lucrători medicali;

c) familii în care ambii soţi sînt lucrători din domeniul culturii cu studii superioare sau
medii de specialitate, denumiţi în continuare lucrători din domeniul culturii;

d) familii mixte din pedagogi, lucrători medicali şi lucrători din domeniul culturii;



e) pedagogi, lucrători medicali şi lucrători din domeniul culturii - persoane solitare;

f) familii în care un singur membru este pedagog, lucrător medical sau lucrător din
domeniul culturii.

Articolul 3. Organele abilitate cu dreptul de stabilire şi de plată a compensaţiei
unice

Compensaţia unică prevăzută în prezenta lege se stabileşte şi se plăteşte de către
autorităţile administraţiei publice locale ale raioanelor, unităţii teritoriale autonome
Găgăuzia, municipiilor Chişinău şi Bălţi.

Articolul 4. Resursele financiare necesare pentru plata compensaţiei unice

Mijloacele financiare necesare pentru acordarea compensaţiei unice se alocă de la
bugetul de stat prin transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul
al doilea şi bugetul municipal Bălţi.

Capitolul II

CUANTUMUL COMPENSAŢIEl UNICE

Articolul 5. Cuantumul compensaţiei unice

( 1) Compensaţia unică se stabileşte:

a) unui membru din familiile menţionate la art.2 lit.a)-d) - în cuantum de 1500 de lei;

b) persoanelor din categoriile menţionate la art.2 lit.e) în cuantum de 1500 lei;

c) persoanelor din categoriile menţionate la art.2 lit.f) - în cuantum de 750 de lei.

(2) În cazul în care beneficiarul se raportează la 2 sau mai multe categorii de
persoane beneficiare de compensaţie unică, se acordă o singură compensaţie.

(3) Compensaţia unică se acordă persoanelor menţionate la art.2, care se vor conecta
la conducta de gaze naturale din data intrării în vigoare a prezentei legi.

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 6. Rapoartele financiare

Autorităţile administraţiei publice locale ale raioanelor, unităţii teritoriale autonome
Găgăuzia, municipiilor Chişinău şi Bălţi vor prezenta trimestrial Ministerului Finanţelor

rapoarte privind utilizarea mijloacelor alocate pentru acordarea compensaţiei unice.

Articolul 7



Guvernul, în termen de 2 luni:

- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

- va elabora şi va aproba Regulamentul privind acordarea compensaţiei unice pentru
conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr.154-XVI. Chişinău, 5 iulie 2007.


