
Алеха nr. 1
la decizia Consiliului municipal Chisinau 
n r .___ d in ______________________

REGULAMENTUL 

privind stabilirea §i acordarea ajutorului material 

persoanelor/familiilor defavorizate din municipiul Chisinau

Capitolul I. Dispozitii generale

1. Regulamentul privind stabilirea §i acordarea ajutorului material (in continuare - 

Regulament) prevede modalitatea de stabilire §i acordare a ajutorului material 

persoanelor/ familiilor defavorizate din municipiul Chisinau.

2. Scopul acordarii ajutorului material consta in sustinerea fmanciara §i directa a 

persoanelor §i familiilor defavorizate din categoriile specificate in Capitolul II 

al prezentului Regulament, cu domiciliul legal in municipiul Chi§inau.

3. Ajutorul material se acorda de catre Directia generala asistenta sociala §i 

sanatate a Consiliului municipal Chisinau (in continuare -  Directia generala), 

in temeiul deciziilor Consiliului municipal Chisinau, deciziilor Comisiei 

municipale de acordare a ajutorului material §i ordinelor sefului Direcpei 

generale, din sursele fmanciare aprobate anual in bugetul municipiului 

Chi§inau.

4. in sensul prezentului Regulament se defmesc urmatoarele no^iuni:

ajutor material -  о pres tape sociala nerambursabila acordata sub forma de 

suport fmanciar unic.

persoana/familie defavorizata -  familie/persoana socialmente vulnerabila, 

aflata in situa^ii de dificultate care impiedica activitatea normala a acesteia din 

punct de vedere economic, educativ, social, etc.;

situafie de dificultate -  situate dificila in care se afla persoana/familia la un 

moment dat, condi^ionata de factorii socio-economici, de sanatate §i/sau care 

rezulta din mediul social de via^a dezavantajat, de pierderea sau limitarea propriilor 

capacitap de integrare sociala;



solicitant- persoana sau unul dintre membrii familiei, cu capacitate 

deplina de exerci^iu, ocrotitor sau alta persoana, imputemicita in modul 

corespunzator (procura, contract de asisten^a, mandat de ocrotire in viitor, ocrotire 

provizorie, curatela, tutela, etc.), care depune cererea de acordare a ajutorului 

material.

beneficiar -  persoana/familia defavorizata careia i-а fost stabilit dreptul la 

ajutor material. Persoana care completeaza §i depune cererea de acordare a 

ajutorului material este titularul ajutorului material, iar familia sa este beneficiarul 

ajutorului material.

Comisia pentru stabilirea §i acordarea ajutorului material(m continuare -  

Comisie) -  organ constituit prin ordinul §efului Direcpei generale, abilitat cu 

dreptul de a examina si de a decide acordarea/neacordarea ajutorului material 

persoanelor/familiilor defavorizate.

Comisia municipals pentru stabilirea §i acordarea ajutorului material (in 

continuare -  Comisie municipals) -  organ constituit prin decizia Consiliului 

municipal Chi§inau, abilitat cu dreptul de a examina cazurile complexe si de a 

decide acordarea/neacordarea ajutorului material persoanelor/familiilor 

defavorizate, precum §i de a realiza programele municipale cu destina^ie speciala.

Capitolul II.

Beneficiarii de ajutor material

5. Beneficiaza de dreptul la ajutor material urmatoarele categorii de persoane:

a) persoanele care au atins varsta necesara pentru stabilirea pensiei, conform 

legislatiei in vigoare;

b) persoanele incadrate in grade de dizabilitate §i inapte de munca;

c) persoanele defavorizate in cazuri de imbolnavire grava (boli incurabile, 

tratament chirurgical costisitor, etc.);

d) persoanele solitare, beneficiari ai Serviciului ingrijire sociala la domiciliu, 

de Sfmtele Sarbatori de Pa§ti;



e) persoanele cu d efic ien t de auz, de Ziua International a a persoanelor cu 

d efic ien t de auz;

f) pensionarii in etate, de Ziua Intemaponala a oamenilor in etate;

g) persoanele cu dizabilita^i de vedere, de Ziua Intema^ionala a persoanelor cu 

defic ien t de vedere;

h) persoanele cu dizabilitap, de Ziua Intemaponala a persoanelor cu 

dizabilitap;

i) alte persoane incluse in programe municipale cu destina^ie speciala, potrivit 

deciziilor Consiliului municipal Chi§inau §i deciziilor Comisiei municipale 

pentru stabilirea §i acordarea ajutorului material.

Capitolul III.

Modul de acordare a ajutorului material 

Sectiunea 1

Acordarea ajutorului material in baza cererii

6. Ajutorul material pentru persoanele specificate in pet. 5 lit. a) -  c) din prezentul 

Regulament se acorda in baza referirii §i/sau cererii depuse de catre solicitant in 

cadrul D i r e c to r  teritoriale de asisten^a sociala de la locul de trai al 

solicitantului. La cerere se anexeaza urmatoarele acte:

a) copia actului de identitate;

b) copia legitima^iei de pensionar;

c) copia actului de incadrare in grad de dizabilitate;

d) certificatul privind com ponent familiei;

e) extras din fi§a medicala de ambulator (F 027e) privind starea sanatapi §i 

necesitatea de tratament medical;

f) alte acte, dupa caz.

7. Cererea se considera completa §i se accepta pentru examinarea dreptului la 

ajutor material daca toate actele confirmative au fost anexate la cerere.

8. Cererea incomplete se accepta pentru examinarea dreptului daca pe parcursul a 

10 zile lucratoare de la data inregistrarii este completata cu toate actele



necesare, in caz contrar, aceasta va fi examinata cu aviz de neacordare a 

ajutorului material.

9. La depunerea cererii, titularului i se elibereaza recipisa de primire a cererii, 

indicandu-se data §i numarul de inregistrare, iar in cazul cererii incomplete, 

recipisa va confine inclusiv informa^ia privind actele lipsa.

10. Documentele referitoare la modul de stabilire §i plata a ajutorului material se 

prelucreaza in condi^iile stipulate de legisla^ia privind protec^ia datelor cu 

caracter personal.

11.Ajutorul material se stabileste in temeiul evaluarii necesitatilor 

persoanei/familiei, confirmate prin ancheta sociala, intocmita la domiciliul 

acestora, care confirma starea sociala, conditiile de trai §i venitul global al 

persoanei/familiei, in baza carora se determina necesitatea ajutorului 

persoanei/familiei solicitante, precum §i veridicitatea circumstantelor expuse in 

cerere §i/sau in alte acte constatatoare.

12. Dreptul la ajutor material §i cuantumul acestuia se stabile§te de catre Comisia 

Direc^iei generale. Cazurile complexe sunt transmise spre examinare Comisiei 

municipale, care decide acordarea/neacordarea ajutorului material.

13. Beneficiarii/titularii au dreptul la ajutor material о singura data pe parcursul 

anului in curs, reie§ind din disponibilul mijloacelor Direc^iei generale. Se 

admite acordarea repetata a ajutorului material in acela§i an doar persoanelor, a 

caror stare materiala a devenit critica (precara), drept consecin^a a unor 

circumstance imprevizibile.

14. Nu au dreptul la acordarea ajutorului material persoanele care au beneficiat de 

alte ajutoare materiale din mijloacele fondurilor de rezerva ale administra^iei 

publice locale, pe parcursul anului in curs §i cele din randul persoanelor in 

varsta, cu dizabilitap §i copiilor, aflate la intre^inerea deplina a statului.

Sectiunea 2
9

Acordarea ajutorului material prin intermediul 

programelor municipale cu destinafie speciala



15. Ajutorul material pentru persoanele specificate in pet. 5 lit. d) -  i) din prezentul 

Regulament se acorda in temeiul listelor intocmite de in s t i tu te  abilitate cu 

func$ii de intocmire a acestora, prin deciziile Consiliului municipal Chi§inau §i 

deciziile Comisiei de stabilire §i acordare a ajutorului material.

16. Institu^iile abilitate cu func^ii de mtocmire a listelor, in cadrul programelor 

municipale cu destinajie speciala, vor prezenta Direc^iei generale listele pe 

suport de hartie, cu 30 de zile pana la data de marcare a zilei §i sunt 

responsabile de intocmirea calitativa a listelor, precum §i de informarea
/V

persoanelor incluse in program. In caz contrar, Direc^ia generala nu i§i asuma 

responsabilitatea de realizare a programului cu destina^ie speciala, pana la data 

de marcare.

Capitolul IV.

Comisia municipals de stabilire §i acordare a ajutorului material

17. Activitatea Comisiei municipale este condusa de pre§edinte, a carui funcpi le 

exercita viceprimarul pe probleme sociale, de vicepre§edinte, func^ie exercitata 

de §eful Direc^iei generale §i de secretarul Comisiei municipale, func^ie 

exercitata de §eful Secpei sus^inere fmanciara a popula^iei din cadrul Direcpei 

generale.

18. Membrii Comisiei municipale sunt: titularii func^iei de vicepretor din 

sectoarele municipiului Chi§inau (Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, 

Ri§cani), titularul func^iei de §ef al Direc^iei generale finance a Consiliului 

municipal Chi§inau, titularul func^iei de §ef al Direc^iei municipale pentru 

protec^ia drepturilor copilului, titularul func^iei de §ef al Direc^iei generale 

educate, tineret §i sport.

19. §edin^ele Comisiei municipale se convoaca planificat sau la necesitate de catre 

secretarul acesteia.

20. §edin^a se considera deliberative,doar in cazul in care sunt prezen^i 2/3 din 

membrii Comisiei municipale.



21. Dezbaterile din cadrul §edin^ei Comisiei municipale se consemneaza intr-un 

proces-verbal. Procesul - verbal §i deciziile adoptate de catre Comisia 

municipala sunt semnate de catre top membrii prezenp la §edin|a. Deciziile sunt 

adoptate cu votul majorita^ii membrilor prezenp.

22. Comisia municipala are urmatoarele atribupi:

a) adopta decizii de acordare/neacordare a ajutorului material pentru fiecare 

persoana in parte, care s-a adresat;

b) determina cuantumul ajutorului material in func^ie de situapa materiala 

al solicitantului;

c) adopta decizii de acordare/neacordare §i stabile§te cuantumul ajutorului 

material pentru categoriile de persoane incluse in cadrul programelor 

municipale cu destina^ie speciala.

Capitolul V.

Modul de finanfare §i dare de seama

23. Direc^ia generala in baza deciziilor, emite ordinul pentru acordarea ajutorului 

material, precum si listele de plata cu numarul beneficiarilor §i suma calculata.

24. Plata ajutorului material se efectueaza de catre prestatorul de servicii de plata, 

in baza listelor electronice, prezentate de catre Direcpa generala, odata cu 

virarea mijloacelor financiare pentru aceste scopuri. Direcpa generala incheie 

contract cu prestatorul de servicii de plata.

25. Ajutorul material se achita personal titularului ajutorului material, tutorelui, 

curatorului sau mandatarului acestuia, imputemicit in modul corespunzator.

26. Prestatorul de servicii de plata asigura achitarea ajutorului material timp de 3 

luni consecutive, de la data virarii mijloacelor financiare pe contul sau.

27. Dupa expirarea termenului de 3 luni, ajutorul material, neincasat de catre 

beneficiar, se anuleaza. Reluarea pla^ii de ajutor material se va efectua in baza 

cererii scrise, doar in cazurile in care beneficiarul s-a aflat la tratament, 

confirmat prin acte justificative.



А.
28. In cazul in care ajutorul material este stabilit, iar titularul ajutorului materialdin 

categoria persoanelor specificate in pet. 5 lit. a) -  c) din prezentul 

Regulament,nu a reu§it sa-1 ridice din cauza decesului, datoria la plata 

ajutorului material poate fi achitata persoanei care va depune dovezi ca a 

suportat cheltuielile de deces.

29. Prestatorul de servicii de plata achita plata ajutorului material neprimite in 

urma decesului, in baza permisiunii de plata eliberata de catre Direcpa generala.

30. Prestatorul de servicii de plata prezinta lunar, pina la data de 10 a lunii 

urmatoare celei gestionare, darea de seama privind plata ajutorului material.

31. Prestatorul de servicii de plata restituie sumele ajutorului material, nesolicitate 

de beneficiari in decurs de 3 luni consecutive, pe contul corespunzator al 

Direc^iei generale.

Capitolul VI.

Dispozitii finale

32. Responsabilitatea pentru corectitudinea indeplinirii formei electronice de plata 

a ajutorului material, precum §i pentru corespunderea datelor de pe suport de 

hartie cu datele in forma electronica о poarta persoanele cu funcpi de 

raspundere ale Directiei generale.

33. Responsabilitatea pentru utilizarea reala a mijloacelor bugetare alocate о poarta 

persoanele cu func^ii de raspundere ale prestatorului de servicii de plata.

34. Controlul asupra corectitudinii stabilirii §i utilizarii, conform destina^iei, a 

mijloacelor financiare alocate pentru acordarea ajutorului material se efectueaza 

de catre organele de control abilitate.

SECRETARINTERIMAR AL CONSILIULUI

Adrian TALMACI



Anexa nr. 1
la Regulamcntul privind stabilirea $i 
acordarea ajutorului material 
persoanelor/famiIiilor/defavorizate din 
municipiul Chi$inSu

ANCHETA SOCIALA n r .__________d in _____________________ 20__________
pentru evaluarea necesitafii in ajutor material

Comisia___________________________________________________________________________
(structura teritoriala de asisten(a sociala)

In component dlor__________________________________________________________________
(numele, prenumele, func(ia)

a intocmit prezenta ancheta a cet.________________________________
(numele, prenumele, patronimieul solieitantului de ajutor material)

domiciliat (a)_________________________________________________
(viza de domiciliuconform actului de identitate, locul de trai, rejedinfa)

buletin de identitate____________________________ codul IDNP_____
(seria, numarul, organul care 1-a eliberat $i data eliberarii) (codul personal fiscal)
A

In urma evaluarii s-a constatat situafia la urmatoarele capitole: 
l.Componenta familiei, statutul ocupafional §i venitul persoanei (familiei):
a)___________________________________________________________

Numele, prenumele 
solieitantului §i 

membrilor familiei

Gradul de 
rudenie
(so§/so{ie, 
fiu/fiica, 

frate/sora, 
parin(i, alta 

ruda/persoana 
neinrudita/ 
concubin)

Data,
luna,
anul

na§terii

Statutul
ocupa|ional

(persoana in 
varsta, 

cudizabilitate,inca 
drat/neincadrat in 
cSmpul muncii, 

student, elev,etc.)

Veniturile (in lei din luna precedenta) 
ale membrilor familiei din:
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solicitant

b) venitul global al familiei din luna precedenta, compus din veniturile tuturor membrilor familiei, 
s-a obfinut in suma d e______________________lei.
c) venitul global mediu pentru un membru al familiei din luna precedenta constituie__________ lei
d) beneficierea solieitantului, membrilor familei de ajutoare materiale din alte fonduri pe parcursul 
anului in curs_____________________________________________________ ________________
(numele,prenumele benefieiarului, data, luna, anul primirii, marimea ajutorului)

2. Date despre locuinta, condifiile de trai §i averea persoanei (familiei):
a) locuie§te in __________________________________________________
(apartament, casa, camin sau spa(iu locativ inchiriat cu specificarea numarului de odai locuibile)



b) starea tehnica §i sanitara________________________________________________
(adecvate/neadecvate normelor, cu specificarea neajunsurilor)

c) poseda in proprietate
(alt apartament, casa, vila, garaj, teren de pamant, mijloace de transport, alte bunuri de valoare)

3. Circumstance care au afectat starea materiala a persoanei (familiei):
s-a constatat afectarea starii materiale in urma

(nom inalizarea circumstan(elor care au diminuat nivelul bunastarii)

4. Scopul invocat pentru utilizarea ajutorului:

Date suplimentare:

Concluzii:______________________
(necesita/nu necesita ajutor cu argumentarile respective)

Confirm veridicitatea datelor din ancheta §i dau acordul pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal: / _________________________________________ /
(semnatura solieitantului)

Membrii Comisiei: 1. / ________________________/ / _____________________________
(semnatura) (numele, prenumele)

2./ ___________ I / ______________________/ 3. / _______________ I / _________________
(semnatura)(numele, prenumele)(semnStura) (numele, prenumele)

§eful Direcfiei /_____________________I /
(semnatura)(numele, prenumele)

L.§.



Anexa nr. 2
la Regulamentul privind stabilirea §i 
acordarea ajutorului material 
persoanelor/familiilor/defavorizate din 
municipiul ChijinSu

Permisiune de plata

N r .__________d in _________________________ 20_______

a

In temeiul prevederilor pet. 28, 29 din Regulamentul privind stabilirea §i 
acordarea ajutorului material persoanelor/familiilor defavorizate din municipiul 
Chi§inau, Direc^ia generala asisten^a sociala §i sanatate a Consiliului municipal 
Chi§inau permite efectuarea pla^ii ajutorului material dlui (dnei)
________________________________ , IDNP_____________________ , in suma de
___________________ lei, acordat in baza ordinului/deciziei nr. __________ din
___________20___ , pentru cet.
_________________________________________ IDNP_____________________ , decedat
la 20

§ef al Direcpei______________________
(sem n atu ra ) (nu m ele , p ren u m ele)

Versoul permisiunii de plata 

A primit ajutorul material _____________________________________________
(num ele , p renum ele)

La prezentarea actelor_________________________________________________
(d en u m irea  ac tu lu i, se ria  §i nu m aru l, d a ta  §i n u m aru l o fic iu lu i care  a  e lib e ra t actu l)

Suma achitata____________________ lei,data achitarii__________________ 20

(sem n a tu ra  b e n e f ic ia ru lu i) (n u m e le , p ren u m ele  o p e ra to ru lu i)



Anexa nr. 2
la decizia Consiliului municipal Chi$in&u 
nr. din

COM PONENJA
Comisiei municipale pentru stabilirea §i acordarea ajutorului material 

persoanelor/familiilor defavorizate din municipiul Chisinau

Pre§edinte al Comisiei:

1. Viceprimarul pe probleme sociale al municipiului Chi§inau

Vicepre§edinte al Comisiei

2. $eful Direcpei generale asisten^a sociala §i sanatate

Secretarul Comisiei:

3. §eful Sec^iei sus^inere fmanciara a populapei din cadrul Direcpei generale 
asisten^a sociala §i sanatate

Membrii Comisiei:

4. Vicepretorul Preturii sectorului Botanica
5. Vicepretorul Preturii sectorului Buiucani
6. Vicepretorul Preturii sectorului Centru
7. Vicepretorul Preturii sectorului Ciocana
8. Vicepretorul Preturii sectorului Ri§cani
9. §eful Direc^iei generale finance a Consiliului municipal Chi§inau
10. §eful Direcpei municipale pentru protecpa drepturilor copilului
11. §eful Direc^iei generale educate, tineret §i sport
12. Vicepre§edintele Societa^ii municipale a invalizilor
13. Consilieri municipali


