
 

 

Regulamentul 

 cu privire la stabilirea  condițiilor și modului de scutire de plata părintească a 

anumitor categorii de populație pentru alimentația copiilor în IET nr.193. 

1. Dispoziții generale 

1. Regulamentul cu privire la stabilirea condițiilor și modului de scutire integrală 

sau parțială de plata pentru alimentația copiilor din familiile cu mulți copii și 

socialmente vulnerabile în cadrul instituțiilor de educație timpurie din orașul  Vatra 

este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 198/1993„Cu 

privire la protecția copiilor și familiilor socialmente vulnerabile”, Legii nr.338/1994 

privind drepturile copilului, Legii nr. 397 din 16.10.2003 „Privind finanțele  publice 

locale”, art. 14 (1) și art. 80 din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică 

locală”. 

2. Regulamentul stabilește modul de selectare a unor categorii de beneficiarii, 

precum și de calcul al scutirii de plată integrală sau parțială pentru alimentație din 

bugetul orașului Vatra.. 

În prezentul Regulament, noțiunile de bază utilizate au următoarele 

semnificații: 

copil - persoana care nu împlinit vârsta de 18 ani' și nici nu a dobândit capacitatea 

deplină de exercițiu; 

anchetă socială - act care constată situația materială și socială actuală a 

persoanei(copilului) sau familiei, ce solicită asistență socială și care conține date 

referitoare la persoană (copilul) sau la membrii familiei (vârstă, ocupație, venituri), 

la locuință și la bunurile care le posedă, la problemele cu care se confruntă aceștia; 

persoană și familie  defavorizată - persoană și familie socialmente vulnerabile. 

aflate în situații care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere 

economic, educativ, social etc; 

reintegrare socială- reabilitare a funcțiilor  de bază (economică educativă, socială 

,etc) ale unei persoane (copilului) sau familii care permite acestora să participe la 

viața socială; 

risc social - pericol pentru persoană s-au familie de a fi afectată de consecințele 

economice negative ale pierderii potențialului fizic, statutului ocupațional sau  

social (boală, accident, dizabilitate. deces. șomaj, inadaptare socială etc.) 

familie cu mulți copii - familii cu 3 și mai mulți copii; • , 

venit global al unei persoane/familiei - suma mijloacelor obținute sub formă 

bănească, alte tipuri de venituri  inclusiv din proprietate; 

solicitant – unul dintre - membrii familiei cu capacitatea  de exercițiu sau 



reprezentantul legal  al familiei care depune cerere privind scutirea de plata pentru 

alimentație. 

 

 

II Modul de colectare a datelor despre veniturile familiei 

și procedura de întocmire a dosarului. 

Responsabilii 

3. Colectarea datelor despre veniturile și proprietatea solicitanților  se efectuează 

în baza cererii-tip. conform anexei ar. 1 la prezentul Regulament. 

4 Cererile solicitanților privind scutirea de plată pentru alimentația copiilor 

instituțiilor de educație timpurie din subordinea Primăriei or. Vatra  se depun la 

administrația  instituției publice preșcolare. 

5 Cererea cu actele anexate va fi înregistrată în modul stabilit de conducătorul   

Instituției de  educație timpurie din subordinea Primăriei or. Vatra, care au obligația 

să- i elibereze solicitantului o recipisă cu data primirii și numărul de înregistrare a 

cererii respective. 

6 La cererea solicitanților privind scutirea de plata pentru alimentație  vor anexa  

și alte act , conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament. 

7 Conducătorul instituției IET din or. Vatra  va asigura colectarea actelor pentru 

completarea dosarelor beneficiarilor. 

8 În cazul în care dosarul depus este incomplet, cererea va fi respinsă. 

9 Actele prezentate vor fi confirmate prin actul original 

10 Solicitanții vor prezenta certificatul  despre veniturile  lunare, eliberat de la 

locul de muncă, iar dacă au statut de șomer va prezenta confirmarea faptului că dețin 

acest statut în prezent. 

11 În cazul în care potențialul beneficiar a întrerupt relațiile de muncă, va 

prezenta dovada înregistrării sale la Agenția Teritorială pentru ocuparea forței de 

muncă. 

12 Solicitantul poartă răspundere pentru corectitudinea prezentării 

informației referitor  venitul global al familiei și veridicitatea datelor expuse în 

cerere, în conformitate cu legislația. 

 

III. Modul de determinare a venitului global al unei persoane/familii 

13 Venitul global al unei persoane, care constituie o parte din venitul global al 

familiei. reprezintă suma mijloacelor  financiare obținute sub formă bănească într-o 

anumită perioadă de timp sub formă de venituri obținute din munca retribuită 

(salariul net de la locul de muncă de bază și din activitățile desfășurate prin cumul), 

din toate tipurile de prestații sociale (pensii, burse, alocații, plăți compensatorii, 

ajutor material ) alte ' tipuri de venituri, inclusiv de la proprietate. 



14 La calculare venitului global al familiei se vor lua în considerație veniturile 

lunare realizate de membrii aceștia. 

15 Venitul global al unei persoane sau al familiei, care pretinde la obținerea 

scutirii de plată, se calculează după reținerea impozitului pe venit, contribuțiilor de 

stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. 

16 La determinarea venitului global al unei persoane și  familii  nu se ține cont 

de următoarele alocații sociale: 

• indemnizația unica la nașterea  a copilului 

• indemnizația pentru îngrijirea copilului; 

• alocația pentru înmormântare; 

• asistență socială, oferită la lichidarea consecințelor calamităților naturale si 

circumstanțelor excepționale; 

• alocații sociale prevăzute pentru invalizi. 

17 Modalitatea de calculare a venitului global al unei persoanei/familiei se 

efectuează conform Anexei nr.3 al prezentului Regulament. 

18 Documentele care confirmă veniturile obținute trebuie să fie întocmite 

conform legislației. 

19 Scutirea va fi acordată beneficiarilor, venitul cărora pe membru de 

familie nu va depăși  cuantumul minimului de existență calculat de Biroul 

Național de Statistică al Republicii Moldova.  

IV. Modul de examinare a cererilor privind scutirea de plată pentru alimentație 

20 Dosarele de scutire de plată a unor categorii de populație pentru alimentația 

copiilor din instituția publică de educație timpurie va fi examinată de Comisia 

finanțe, buget  și economie (în continuare comisie) din cadrul Consiliului or. Vatra. 

21 Comisia va verifică dacă sunt prezentate toate actele necesare conform Anexei 

nr. 2 la prezentul Regulament și corectitudinea calculării venitului global mediu 

lunar pe fiecare membru al familiei. 

22 Comisia respectivă va acorda aviz pozitiv  proiectului de decizie privind 

scutirea de plata la alimentație. 

23 Pentru soluționarea anumitor cazuri, Comisia este în drept de a solicite 

perfectarea anchetei sociale de la asistentul social din cadrul Primăriei or. Vatra , 

care va servi drept temei pentru luarea deciziei definitive. 

24 Comisia este în drept să solicite organelor ce au eliberat certificatele 

respective confirmarea veridicității acestora. 



25 În cazul în care la verificarea actelor prezentate de către beneficiar se vor 

depista informații false, Consiliul or. Vatra  decide excluderea solicitantului din lista 

beneficiarelor și după caz, va iniția măsurile necesare în vederea recuperării 

mijloacelor bănești alocate pentru scutirea obținută în mod nejustificat. 

26 Solicitantul va fi anunțat în scris despre motivele refuzului compensării 

respective, conform prevederilor legale. 

27 Comisia va prezenta avizul la proiectul de decizie privind aprobarea listei 

beneficiarelor de scutire de plată părintească integrală sau parțială la Consiliul or. 

Vatra pentru examinarea , aprobare și identificarea surselor din contul surselor 

bugetare pentru alocarea mijloacelor financiare pe fiecare an bugetar în bugetul  

local. 

28 De această scutire va beneficia persoanele și familiile care din cauza unor 

factori de natură economică, fizică, psihologica sau socială, nu au posibilitate prin 

propriile capacități și competențe să prevină și să depășească situațiile de dificultate, 

și anume: 

1) copii orfani, familii cu mulți copii (5 copii și mai mult)- scutirea va constitui 

100%; 

2) persoană/ familie defavorizată, scutirea va constitui 80%; 

• copii orfani și copii rămași fără ocrotire părintească aflați în serviciul tutela/ 

curatelă; copii fără statut. 

• familiile monoparentale cu 1 și mai mulți copii. 

3)  persoană/familie aflate în situații de dificultate, scutirea va constitui 50% ' 

• copii a căror sănătate, dezvoltare și integritate fizică, psihică sau morală sunt 

prejudiciate în mediul în care locuiesc, fapt confirmat prin acte 

corespunzătoare (copii cu dizabilități, părinții sunt încadrați în grad de 

dizabilitate). 

4) familie cu mulți copii, scutirea va constitui 50%; 

• familie cu 3-4 copii 

5) persoană/familiile cu risc social, scutirea va constitui 50%; 

• familii care sunt afectați de consecințele economice negative  ale pierderii 

potențialului fizic, statutului ocupațional sau social (accident, dizabilitate). 

VI. Dispoziții finale 

30 Conducătorul instituției  de educație timpurie din subordinea Primăriei or. 

Vatra  își va asuma responsabilitatea prezentării actelor pentru  dosare. până la 



 30 noiembrie a anului curent  și acestea vor fi examinate și aprobate o singură 

dată în an, de regulă  odată cu aprobarea bugetului or. Vatra pentru anul  următor. 

31 Prezentul Regulament poate fi modificat și completat de câte ori este necesar 

de către  Consiliul or. Vatra  

           Anexa nr.1 

 

Primăria or. Vatra 

          Consiliul or. Vatra 

            

 

 

     CERERE-TIP 

 

Subsemnatul (a) domiciliat(a) în or. Vatra, str. _____________________, 

nr_______, ap._______, rog să-mi acordați scutire la plata pentru alimentație copilului 

______________________________________, înmatriculat în IET nr.193. 

 

Declar pe propria răspundere  a informației cu privire la venitul global mediu 

al familiei , care constituie _____________lei. 

 

 

Data ______        semnătura_____________ 

 

 

Subsemnatul(a)_______________________________________, declar pe propria 

răspundere  că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor  cu caracter 

personal,  precum declar că datele prezentate de către mine sunt veridice și corespund în 

totalitate realității. 

 Am luat cunoștință cu prevederile pct.25  al Regulamentului cu privire la stabilirea 

condițiilor  și modul de scutire a unor categorii de populație  pentru alimentația copiilor 

în IET 193 din subordinea Primăriei or. Vatra. 

        ________________________ 
                semnătura 

 

 

 

 

 
 

 

Persoana Reponsabila desemnată de instituția Publică de a recepționa cererea 



Nemele, prenumele____________________________ 

Nr. de contact________________________________ 

Numărul cererii______________________________ 

Data primirii cererii___________________________ 

Semnătura___________________________________ 

 

 

        Anexa nr.2 a Regulamentului 

 

 

 

 

Lista 
actelor necesare pentru acordarea scutirii  

de plata a unor categorii de populație  

pentru alimentația instituției de educație timpurie nr.193 

 

1. Cererea solicitantului 

2. Copia buletinului de identitate 

3. Certificat despre componența familiei 

4. Certificatul despre salariul membrilor familiei încadrați în câmpul muncii sau 

alte venituri 

5. Informația achitării pensiei alimentare 

6. Certificatul despre Oficiul Forței de muncă (pentru persoanele apte de muncă  

neîncadrate în câmpul muncii 

7. Pentru familie cu mulți copii minori- copiile certificatelor de naștere 

8. Informația despre starea familială, după caz ancheta socială 

9. Extrasul din fișa medicală cu certificatele corespunzătoare. 

     10.alte documente  solicitate de comisie pentru examinarea dosarelor (după caz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Anexa nr.3 al Regulamentului 

 

Calculul  venitului global al familiei ______________________________ 

Domiciliat(ă) pe adresa_________________________________________ 

 

 

Nr. Numele prenumele Mărimea venitului , conform 

certificatului depus 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

Total                                                           

  

 

Venitul global al familiei constituie per cap de membru________________ 

 

 

 


