
nr. I
decizia Consiliului

unicipal Chigindu
.+/30 din 3?.t0.Ahtl

privind suslinereaJinanciard afamitiitor cu 3 (trei)gi mai muQi copii
in instituliile de educalie timpurie din oroEul Chi;indu tn anul 20lg

Capitolul I. Dispozifii generale
l. Regulamentul privind suslinerea financiard a familiitor cu 3 (trei) Si mai

mul\i copii tn instituliile de educalie timpurie din orasul Chisindu in anul ZOtA 6ncontinuare - Regulament) reglementeazd modalitatea de stabilire gi platd a
compensaliei lunare familiilor cu 3 (trei) gi mai mulli copii in insiituiiile de
educalie timpurie din oragul Chigindu.

2. Suport financiar- reprezintd o prestalie sociald in scopul suslinerii
familiilor.

3. Suportul financiar este o platd lunar6 meniti
familiile indicate in prezentul Regulament.

si sustind financiar gi direct

4. Suportul financiar este acordat de cdtre Direc{ia generali asistentd sociald
gi sdndtate a Consiliului municipal Chigindu, prin intermediul prestatorului de
servicii de plati, din sursele financiare aprobate anual in bugetul municipiului
Chigindu.

Capitolul II. Dreptul la suportul financiar gi beneficiarii acesteia
4. Dreptul la obtinerea suportului financiar il au familiile cu 3 (trei) gi mai

mulli copii in institufiile de educalie timpurie din oragul Chiqindu in anul iOiS 1i"
continuare - beneficiari)

5. Dreptul la suportul financiar se stabilegte in temeiul dosarului prezentat,
care justificd frecvenla a 3 (trei) gi mai mul1i copii in instituliile de educafie
timpurie din oragul Chiqindu.

6. Cuantumul suportului financiar pentru beneficiari este stabilit prin decizia
Consiliului municipal.

7. Persoana care completeazd gi depune cererea de acordare a suportului
financiar este titularul suportului financiar, iar beneficiarul suportului - familia.

8. Suportul financiar se acordd in temeiul cererii depuse in adresa directorului
institu{iei de educa{ie timpurie qi a actelor stipulate in pct.13 al prezentului
Regulament.

9. Suportul financiar se acordd de cdtre Direcfia generald asistenJd sociala gi
sdndtate a Consiliului municipal Chigindu (in continuare - Directia general6) in
temeiul deciziei Consiliului municipal Chigin[u, deciziei Consiliului piofrrorul ul
instituliilor de educafie timpurie, demersului Direcfiei generale educaiie, tineret qi
sport gi ordinului gefului Directiei generale.

0' La suportul financiar pot aspira doar titularii suportului financiar cu
domiciliu/regedinfd in municipiul Chiqindu.

I l. Titularul poate aspira compensafie lunard doar in cadrul unei
educafie timpurie.

institu{ii de

III. Modul de acordare a compensafiei
12. Suportul financiar pentru beneficiari se acordd in temeiul cererii

in institutia de educatie timpurie. La cerere se anexeazd, dupd caz:

R

depuse



a) actul de identitate atitularului;
b) certificatul privind componenta familiei;
c)' confirmare privind frecventarea copiilor a instituliilor de educatie

timpurie;
d) adeverinta de nagtere a copiilor;
e) decizia de instituire a tutelei/curatelei;
f) alte documente ce identifici persoana (familia) solicitantd;
g) acordul titularului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
h) declarafia pe propria rdspundere privind veridicitatea documentelor/

informaf iei prezentate.
13. Cererea se consideri completi gi se acceptd pentru examinarea drepfului

dacd toate actele confirmative au fost depuse de c6tre titular gi in termenii stabilili.
14. La depunerea cererii, titularului i se elibereazi recipisd de primire a

cererii, indicdndu-se data gi indicele de inregistrare.
15. Cererile qi setul de acte corespunzdtor pentru

financiar sunt inregistrate in Registrul documentelor de '

acordarea suportului
intrare a institufiei de

educalie timpurie.
16. Consiliul profesoral din institufia de educalie

nominal5 a titularilor.
timpurie va aproba lista

17. Directorii instituliilor de educafie timpurie vor prezenta listele nominale
Direcfiei generale educafie, tineret gi sport, conform graficului stabilit de DGETS.

18. Direcfia general[ educafie, tineret qi sport va transmite, prin demers,
Directiei generale asistenld sociald qi sdndtate, listele aprobate .., *.iurea copiilor
actelor de identit ate a titularilor.

19. Directorii institufiilor de educalie timpurie vor informa titularii, conform
listelor nominale, cu privire la modul de acordare suportului financiar.

20. Suportul financiar va fi eliberat de cdtre prestatorul de servicii de platd,
titularului la prezentarea buletinului de identitate a acestuia.

IV. Modalitatea de distribuire a mijloacelor financiare
2I. Directia generald asistenld sociald gi sdndtate va transfera titularului

suportul financiar lunar prin intermediul prestatorului de servicii de plati, in
temeiul listelor prezentate de cdtre DGETS.

22. Suportul financiar poate fi incasat lunar la data transferdrii mijloacelor
financiare prestatorului de servicii de platd.

V. Rispundere juridici
23.Directorul institufiei de educafie timpurie, membrii Consiliului profesoral,

in limita imputernicirilor atribuite, poartd rdspundere pentru corectitudinea
intocmirii listelor, a respectdrii Legii privind protecfia datelor cu caracter personal.

VI. Dispozifii finale
24. Controlul asupra corectitudinii stabilirii gi utilizdrii, conform destinafiei, a

mijloacelor financiare alocate pentru acordarea compensafiei se efectueazd de c6tre
organele de control abilitate.

SECRETAR INTEzuMAR AL CONSILIULUI
Adrian TALMACI



2
Consiliului
Chigindu
dinill\Jtlg

MODEL

Lista titularilor de compensa{ie lunard
pentru familiile cu 3 (trei) gi mai mul1i copii in instituliile de

educalie timpurie din oraqul Chiqindu

(denumirea institufiei de invdldmdnt)

Nr.
crt.

Numele,
prenumele
pdrinlilor

Numele,
prenumele Si
codul personal
ol titularului
IDNP (13 cifre)
0000000000000

Adresa,
conform
domiciliul/
reSedinfa,
tel. de
contact al
titularului

Numele,
prenumele
copiilor care

frecventeazd
instituliile de
educalie
timpurie,
anul nasterii

Costul lunar
pentru un
copil pe

fiecare
institulie
preScolard Si
suma totald,
care o achitd
o familie
fulimentatie)

Directorul institutiei

Executant:

L.$.

Telefonul de contact

Not6:
*Lista se elaboreazd" cu indicarea domiciliului/reqedin{ei din buletinul de identitate

sau alte acte confirmative, in ordine alfabetici, cu consemnarea obligatorie a

codului personal (din 13 cifre), respectdnd prevederile Legii nr. 133 privind
protecfia datelor cu caracter personal Ei cu aplicarea semndturii directorului gi

qtampilei instituliei de educafie timpurie.

SECRETAR TNTE,RIMAR AL CONSILIULUI Adrian TALMACI




