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oRDIN

mun. ChiqinЙu

06 decembrie 2022 nr. 108

Cu privire la mйsurilе de implementare а

proiectului о,Асоrdаrеа asisten{ei fiпапсiаrе de
urgепtй репtru popula{ia afectatй de crizd Ei
integrarea rйsрuпsului la qocuri in sistemul na{ional
de protec{ie socialй din Republica Moldova"

tп scopul realizйrii proiectului finanlat din surse externe ,,Acordarea asistenlei
financiare de urgen!ё pentru populalia afectatб de crizd gi integrarea rйspunsului 1а

Eocuri in sistemul nalional de proteclie socialЁ din Republica Moldova", al asigurйrii
acordбrii suportului uпоr categorii de persoane intru dерёЕirеа situaliilor de dificultate,
avAnd са temei prevederile Legii tt. 54712003 asistenlei sociale, Legii пr. 43612006

privind administralia publicй 1осаlй, Legii ж. |Зб12016 privind.statutul municipiului
Chiginйu, Regulamentului privind otganizarea qi funclionarea Ministerului Muncii Ei

Protecliei Sociale, aprobat prin HotйrArea Guvemului nr. |491202| Ei
Memorandumului de tnfelegere intre Ministerul Muncii Ei Protecliei Sociale, LINFPA,
UNHCzuICNUR, LJNICEF 9i UNWFРЛАМ

ORDON:

1. Se арrоЬй Regulamentul cu рriчirе la modul de stabilire Ei рlаtй а ajutorului

financiar de urgen!й, conform anexei 1а Ordin.

2. Realizarea prevederilor Ordinului se ча efectua in limita mijloacelor financiare
transferate de РАМ/LINWFР, IJNFPA, ICNUR/LгNHCR 9i IJNICEF (iп continuare,

donatori).



З. Implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la modul de stabilire ;i
platй ajutorului financiar de urgen{й, se pune in sarcina Agenliei Na{ionale Asisten{й
Socialб in соlаЬоrаrе cu autoritatile administraliei publice locale de nivelul intAi qi de
nivelul а1 doilea, urmАпd а ft rea|tzate pentru perioada 1 noiembrie 2022 - 30 aprilie
202З inclusiv, prin transferul mijloacelor financiare pentru achitarea ajutorului
financiar de urgеп!й de сйtrе donatori.

4. Donatorii чоr efectua transferurile destinate acordйrii ajutorului financiar de

urgеп!б сйtrе prestatorii de servicii de рlаtй, in conformitate cu prevederile proiectului

,,Асоrdаrеа asistenlei financiare de urgеп!й pentru populalia afectatй de сrizй qi

integrarea rбspunsului 1а socuri in sistemul nafional de proteclie socialй din Republica
Moldova".

5. Distribulia numйrului de potenliali beneficiari ai ajutorului financiar de urgеп!й

реr autoritate administrativй public1 1осаlй de nivelul а1 doilea este aplicatй
corespunzйtor anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire 1а modul de stabilire qi рlаtй а

ajutorului financiar de urgеп!й prin intermediul Sistemului Informalional ,,Suроrt de

Criz6". Lista beneficiarilor de ajutor social Ei/sau ajutor pentru реriоаdа rесе а anului
pentru luna noiemЫie 2022 va fi extrasё in Sisternul Informalional ,,Supot1 de Сrizй"
din Sistemul Informalional Autornatizat "Asisten!Ё Socialй". Responsabilitatea pentru

implernentarea procesului de ехtrаgеrе а listelor beneficiarilor se pune in sarcina
Serviciului tehnologiei inforrnaliei Ei comunicaliilor.

6. Pentru activitalile desйgurate iпtru imрlеmепtаrеа Regtrlamentului cu privire 1а

modul de stabilire qi рlаtй а ajutorului financiar de urgen!й, asistenlii sociali comunitari
vor beneficia de о indemniza\ie unicб achitatй direct de сйtrе Donatori iп baza
condiliilor stabilite de aceEtia qi а contractelor incheiate de Donatori cu asisten{ii sociali
comunitari.

Dreptul 1а indemniza|ia unicй чоr ачеа asistenlii sociali comunitari саrе, ре
parcursul perioadei decembrie 2022 - ianuarie 202З, vоr аvеа сегеri introduse in
Sistemul Informa{ional ,,Supor1 de Crtzd".

7. Agenlia Nаliопаlй Asisten!й Socialб асоrdё supofiul metodologic рбrlilоr
implicate in procesul de acordare а ajutorului financiar de urgеп!й Ei va monitoriza
procesul de implernentare а prevederilor prezentului Ordin.

8. Controlul аsuрrа executйrii prezentului Ordin mi-l asum.

IИINISTRU MARCEL SPATARI



1.

2.

Anexa 1а Ordinul
Ministerului Muncii gi Protec}iei Sociale

nr. 108 din 0б.|2.2022

REGULAMENT
сu privire la modul de stabilire qi platй а ajutorului financiar de urgеп{й

I. Рrечеdеri generale
Regulamentul cu privire 1а modul de stabilire qi platб а ajutorului financiar de

urgen!й (in continuare - Rеgulаmепt) - ptevede modalitatea de stabilire gi рlаtё а
ajutorului financiar de urgen}й unor categorii de persoane aflate in situalie de

dificultate.

In sensul prezentului Regulament, noliunile utilizate au urmёtоаrеа semnificafie:
аjutоrfiпапсiаr de urgеп|d - platй luпаrй fiхй, in bani, in сuапtum de 700

lei lunar, acordatй pentru о perioadё de б 1uni familiiloфersoanelor defavorizate
pentru lunile noiembrie 2022 - aprilie 2023;

familie- una, dоuй sau mai multe persoane саrе locuiesc in aceeaEi locuin!й
(regedinfa сurепtй) qi se intre}in dintr-un buget comun;

solicitaпt -unul dintre membrii adulli ai familiei beneficiare de ajutor social
qi/sau ajutor pentru perioada rece а anului care face parte din una dintre categoriile
specificate 1а punctul 5 Ei in privinla сйrчiа nu este instituitй о mёsurа de ocrotire
judiciarб sub forma tutelei sau reprezentantul legal а1 familiei саrе depune сеrеrеа

de acordare а ajutorului financiar de urgen!й;
Ьепеfiсiаr - familia cбreia i-a fost stabilit dreptul 1а ajutor financiar de

urgen!й;
situa|ie de dфcultate - stare а persoanei care, din cauza pierderii

independentei fizice, psihice sau intelectuale, are nevoie de asisten!ё sосiаlй pentru

indeplinirea funcliilor curente de importan!ё vitalё.
titularul ajutorului fiпапсiаr de urgепld - persoana care completeazЁ Ei

depune cererea pentru solicitarea ajutorului financiar de urgen!й acordat familiei;
doпator Agenliile аlе Naliunilor Unite (РАПД[INWFР, UNFPA,

ICNUR/LINHCR qi UNICEF)

Ajutorul financiar de urgen!6 este acordat de cбtre Donatori prin intermediul
prestatorului de servicii de рlаtё din mijloacele financiare аlе acestora.

Identificarea potenlialilor beneficiari ai ajutorului financiar de urgen!й este efectuatё

reieqind din numбrul familiilor conform limitei рlаfоапеlоr stabilite in Anexa nr. 1,

prin intermediul Sistemului Informalional,,Suport de Сrizй".

aJ.

4.



II. Criterii de eIigibilitate
5. Au dreptul 1а ajutor financiar de urgen{й, familiile beneficiare de ajutor social qi/sau

ajutor pentru perioada rece а anului сопfоrm Legii пr. IЗЗl200В cu privire 1а ajutorul
social, pentru luna noiemЫie2022, domiciliali ре teritoriul Republicii Moldova, care

fac parte din urmбtоаrеlе categorii:
а) familiile саrе аu in componenla sa persoane cu dizabilitйli;
Ь) familie cu un adult cu copil/copii cu vArsta de 0-17 ап| inclusiv;
с) familiile сu trei qi mai rnulli copii cu vArsta de 0-17 апi inclusiv;
d) familiile care аu in соmропеп!а sa copii cu vArsta de 0-2 ani inclusiv (prioritate

pentru femeile insёrcinate sau саrе alйpteaz6).

6. Familiilor eligibile care se incadreazdin dоuй sau mai multe categorii specificate in
punctul 5, li se stabileEte dreptul la ajutor financiar de urgen!й doar in baza unei
categorii 1а alegere.

]. Nu au dreptul 1а ajutorul financiar de urgеп!й persoanele:
а) admise in cadrul Сепtrеlоr de plasament (aziluri, centre de plasament),

Ь) care executй pedeapsa privativб de liberlate,
с) care satisfac serviciul militar in termen.

8. La deterrninarea dreptului la ajutor financiar de urgеп!й se exclud rnembrii familiei,
саrе:
а) nu locuiesc la adresa la саrе iEi au domiciliul;
Ь) ехесutй pedeapsa privativй de liberlate;
с) satisfac serviciul militar iп tеrmеп;
d) se аflё 1а intrelinerea statului.

II. Fuпс{iопаrеа Comisiei locale
9. in scopul stabilirii dreptului la асоrdаrеа ajutorului financiar de urgen{й, ре lАпgЙ

autoritatea administraliei publice locale de nivelul intAi este instituitй о Cornisie
loca16 care include un пumlr impar de membri (cel pulin 3 реrsоапе), fоrmаtй din:

а) reprezentantul autoritйlii administraliei publice 1осаlе de nivelul intAi;

Ь) reprezentatul autoritйlii administraliei publice locale de nivelul al doilea -

asistent social desemnat, duрй caz, de сйtrе organul 1оса1 de specialitate iп
domeniul asistenlei sociale Ei protecliei farniliei;

с) alli reprezentan{i ai societй{ii civile (asocialii necolnerciale, lideгi comunitari,
preofi, mediatori comunitari, etc.).

10. Comisia 1осаlй de{ine urmitoarele atribulii:
а) distribuie informalia privind modul de stabilire Ei acordare а ajutorului financiar

de urgеп!й;



Ь) identiГrcй potenlialii beneficiari de ajutor financiar de urgеп!й сопfоrm
prevederilor prezentului Regulament;

с) асоrdй asisten!й informalional6 in privin{a accesйrii ajutorului financiar de

urgen!ё;
d) decide asupra dreptului de stabilire Ei acordare а ajutorului financiar de urgen!6;
е) poar16 rйspundere asupra deciziilor luate.

1 1. Fоrmа de activitato а Comisiei locale este sedinta.

12. Suplimentar atribuliilor mеmЬrilоr Comisiei indicate in pct. 10 al Regulamentttlui,
asistenlii sociali delin urmбtoarele responsabilit6!i:
а) colecteazd Ei inregistreazб cererile de acordare а ajutorului fiпапсiаr de urgеп!й

de la solicitanli/benefi ciari;
Ь) delin acces ;i ореrеаzй cu datele in Sisterrrul Informa{ional "Supot1 de crizd";
с) introduc in Sistemul Informalional "Suport de crtz6" lista persoanelor cu drept de

ajutor financiar de urgen!й, арrоЬаtй inbazaprocesului-verbal al Cornisiei locale;
d) transmite lista beneficiarilor 1а ajutor financiar de urgеп!й prin Sistemul

Informalional "Supor1 de uiz6";
е) iпfоrmеаzё solicitanlii de ajutor financiar de urgen!й despre decizia de

асоrdаrе/пеасоrdаrе а dreptului 1а ajutor financiar de urgеп!й;

0 delin funclia de secretar al Comisiei locale ;i сопчоасй Eedinlele Consiliului local;
g) line evidenla beneficiarilor de ajutor financiar de urgеп!й.

13. Pentru activitalile desйqurate in sensul implementёrii prezentului Regulament,
asistenlii sociali conrunitari чоr beneficia de о indernnizalie uпiсй, achitatй direct de

сйtrе Donatori iп baza condiliilor stabilite de Donatori, in luna ianuarie а anului 202З.

Lista norninalй а asistenlilor sociali desernnali pentru implementarea prevederilor
prezentului Regularnent, iп baza acordului inforrnat al asistentului social, vоr fi
prezentate de сбtrе Structurile teritoriale de asisten{й sociald сбtrе Donatori, саrе чоr
include: Numele, Prenumele, IDNP, numйrul de telefon, localitatea unde actiyeazб
in calitate de asistent social.

III. Procedrtra de stabilire qi асоrdаrе а plб{ii

14.Informa{ia privind farniliile beneficiare de ajutor social qi/sau ajutor репtru perioada
rесе а anului сопfоrm Legii пr. |ЗЗ12008 cu privire 1а ajutorul social, pentru luna
noiembrie 2О22, menlionate in punctul 5, este generatй asistentului social comunitar

рriп intermediul Sistemului Inforrnalional "Supott de сrizё".

15.iп baza informaliei prevбzute la punctul 14 al Regulamentului parvenite рriп
intermediul Sistemului Informa{ional "Supot1 de crizd", asistentul social comunitar
о prezintй Comisiei locale, саrе ча selecta potenlialii beneficiari in limita plafoanelor
prevёzute de Anexa пr. 1 al Regulamentului qi, ii va informa potenlialii beneficiari



despre posibilitatea acordёrii ajutorului financiar de urgеп!й Ei dreptul acestora de а

depune cererea pentru solicitarea ajutorului financiar de urgen!5. Modelul cererii
pentru solicitarea ajutorului financiar de urgen!й este stabilit in Anexa пr. 2 al
Regulamentului (?n continuare - сеrеrе).

16.Pentru а solicita ajutorul financiar de urgеп!й solicitantul din oadrul familiei selectate
de Comisia localй, depune сеrеrеа соmрlеtаtй 1а asistentul social comunitar.

17.Сеrеrеа ча fi ассерtаtй qi inregistratй dасй de cйtre solicitant а fost exprimat in fоrmЙ
scrisб consimldmAntul pentru рrеluсrаrеа datelor cu саrасtеr personal, verificarea
informaliei furnizate, colectarea Ei verificarea informaliilor relevante pentru
асоrdаrеа ajutorului Гtnanciar de urgеп!б.

18. Cererea iпсоmрlеtй пu se acceptй репtru examinarea dreptului 1а ajutorul financiar
de urgen!й.

19. Dupй acceptarea qi inregistrarea cererii, aceasta se ехаmiпеаzб,iп саdrul Comisiei
locale саrе ia decizia asupra acordйrii sаu пеасоrdйrii dreptului 1а ajutor financiar de

urgen!6 rеfl ectate in procesul-verbal.

20. Datele din сеrеrе ;i deciziile сопfоrm procesului-verbal а1 Corrrisiei locale privind
acordarea/neacordarea dreptului la ajutor financiar de urgеп!ё sunt introduse de сбtrе

asistentul social comunitar in Sistemul Inforrnalional "Supott de сrizй", репtru
transmitere ulterioarЁ а listelor sрrе gепегаlizаrе сйtrе Structurile teritoriale de

asisten{й socialй.

2LРdпd la data de 20 decernbrie 2022 inclusiv, listele generalizate privind пumйrul
beneficiarilor qi suma саlсulаtё (р. unitate administrativ-teritorialй - raion,
municipiu) sunt transmise Ministerului lVluncii Ei Protecliei Sociale prin intermediul
Sistemului Informalional "Suport de сrizй" de сбtrе Structurile teritoriale de asisten!6

socialй. Din luпа ianuarie 202З, listele suplimentare а beneficiarilor conform
condiliilor prezentului Regulament чоr fi transmise рАпй la data de 20 а lunii
urmёtoare celei de gestiune Nlinisterului Vluncii Ei ProtecJiei Sociale prin
interrnediul Sisternului lnformafional "Suport de crizй" de сйtrе Structurile tеritогiаlе
de asisten!6 sосiаlй.

22.inconformitate cu lV[emorandurnul de inlelegere intre Nlinisterul Muncii Ei Protec{iei
Sociale, PAM/IINWFP, LINFPA, ICNIUR/U}IHCR Ei IJNICEF:
а) Ministerul Mluncii Ei Protecliei Sociale (Serviciul Tehnologii Informa{ionale) va

transmite inforrnalia generalizatй ре raioane/municipii сйtrе organizalia
Programul Alirnentar Mondial (РАМ) in conformitate cu prevederile legislaliei
privind proteclia datelor cu caracter personal;

Ь) РАМ efectueazй lunar plata ajutorului financiar de urgen!й рriп intermedir-rl

prestatorului de servicii de platй selectat in acest sens.



25,

2З.Р|фа ajutorului financiar de urgen!й se efectleazllunar pentru о perioadё de б luni
pentru lunile noiembrie 2022 - aprilie 2023.

24. Ajutorul financiar de urgen!й саrе пч а fost ridicat de beneficiar de la prestatorul de

servicii de рlаtё in decurs de 30 zile calendaristice din ziua transferйrii, este restituit
de сёtrе prestatorul de servicii de plat5 ре contul соrеsрuпzёtоr al Donatorului in
baza fiEierului eleotronic expediat, iаr beneficiarul nu mai аrе dreptul la plata acestuia
pentru luna respectivй.

Cheltuielile legate de distribuirea ajutoarelor financiare de trrgen!й se achitd din
bugetul Donatorilor, in baza contractului incheiat intre prestatorii de servicii de рlаtй
qi Donator.

Ajutorul financiar de urgen!й se plйteqte personal titularului sau mandatarului
acestuia. Plata ajutorului fiпапсiаr de urgеп{й altei реrsоапе пu se acceptй, cu

exceplia cazului cAnd aceasta deline mandat/procura еliЬеrаtй ре numele sйu din
parlea beneficiarului, modul de рrеzепtаrе qi termenul de valabilitate ale сйrеiа se

stabilesc de legislalia civilй.

27.Din ajutorul financiar de urgen!й nu se efectueazй relineri.

28.in cazu| iп care ajutorul financiar de urgen!й este stabilit, iar beneficiarul nu а reuqit

sй-l рrimеаsсй din aaLlza decesului, plata rеsресtiчй (inclusiv репtru luna decesului
qi urmйtoarele plй{i), la decizia Comisiei locale se stabileqte qi se achitй integral altui
membru adult din cadrul familiei. Prestatorul de servicii de platй achitй ajutorul
financiar de urgеп{Ё neprimit din cauza decesului qi сеlе саrе uппеаzб altut mеmЬru
adult al familiei inbazadeciziei comisiei locale cu informarea РАм. in cazul in саrе

beneficiarul саrе а decedat este unicul mеmЬru adult а1 familiei, dreptul iпсеtеаzб
din luna decesului iar plata ajutorului financiar de urgеп!й este restituit de сitге
prestatorul de servicii de рlаtй ре contul PAN4. in toate cazurile men{ionate, asisterrtul

social comunitar efectueazй modificйrile corespunzйtoare in Sistemul Inforrna{ional
"Supott de crizб".

29.Plata ajutorul financiar de urgen!й se efectueazй pentru luna рrесеdепtЙ.

30. Cererile pentru solicitarea ajutorului financiar de r-rrgen!й completate gi рrосеsеlе-
verbale ale Comisiei locale ре suport de hArtie qi listele Ьепеfiсiаrilоr cu drept de

ajutor financiar de urgеп!й se pбstreaz6|a sediul Primйriei/Preturii ре parcursul а i
ап,

31. tn cazu|in care intr-o unitate administrativ-teritorialб nu se atinge пuпrбrul de farnilii
prevйzute de plafonul stabilit, mijloacele financiare neutilizate pot fi transferate

26.



pentru solioitanlii eligibili identificali in alte unitйli administrativ-teritoriale supra

plafonului stabilit in Anexa пr. 1 la Regulament.

32. РАМ prezintй lunar Mirristerului Muncii Ei Protec{iei Sociale raportul statistic cu
privire la plata ajutorului financiar de urgеп!й репtru fiecare luпй de рlаtй.

IY. Dispozi{ii finale
33. РАМ va acorda suport in iпfоrmаrеа beneficiarilor despre transferul mijloacelor

financiare destinat plё!ilor ajutorului financiar de urgеп{й. PAN4 ча asigura
func{ionarea liniei telefonice fierbin{i gratuite 1а care реrsоапеlе чоr putea ob{ine

informalii cu privire 1а modalitatea de stabilire gi platй а ajutorului financiar de

urgen{ё.

34. Deciziile privind acordarea/neacordarea/incetarea pla{ii ajutorului financiar de

urgеп!б reflectate in procesele-verbale аlе Comisiei locale, pot fi contestate in
corespundere cu procedura stabilitй in Codul administrativ al Republicii Moldova.

35. Controlul asupra corectitudinii stabilirii qi utilizбrii сопfоrm destina{iei а mijioacelor
financiare alocate se efectueazбde cёtre оrgапеlе de control abilitate.

36. Responsabilitatea corectitudinii privind асоrdаrеа/пеасоrdаrеа/iпсеtагеа dreptului la

ajutor financiar de urgen!й о роаrtй Comisia 1осаlй.

37. Responsabilitatea cu privire la achitarea ajutorului financiar de urgеп{Й о роаfiЙ
PAN4 Ei prestatorii de servicii de рlаtй.

3В. Дgеп{iа Nalionalй Asisten!ё Socialй асоrdй supoftul metodologic рёrlilоr implicate
iп procesul de acordare а aiutorului financiar de urgen!6 Ei monilorizeazб рrосеsul
de implementare а prevederilor prezentului Regulament.



Апеха пr. 1 la Regulamentul cu privire la

modul de stabilire gi plata а ajutorului

flпапсiаr de чrgепtа, арrоЬаt рriп Ordinul

Ministerului Muncii 9i Protectiei Sociale пr.

108l2022

Distribulia пчmйrчlчi de potenliali beneficiari ai
ajutorului financiar de чrgеп!й чпiс per autoritate

administrativ teritorialё de nivelul al doilea

STAS
Repartizare AFU ре STAS,

(familii)

DGAS Chisinau 30з7

DASPF Anenii Noi 789

DASPF Basarabeasca зз0
DASPt Вriсепi 1544

DАSРF Сапtеmir 735

DASPF Cimi9lia 672

DASPF Criuleni 752

DASPF Сёlёrа9i 979

DASPF Сёu5епi 969

DASPF Donduseni 1 039

DASPF Drochia 1 305

DASPF DuЬЁsаri 307

DASPt Edinet 1140

DASPF Fёlesti 1420

DASPF Glodeni 101в

DASPF Hincegti 1 в01

DASPF Leova 659

DASPF Nisporeni 1 379

DASPF Ocnita 1219

DASPF оrhеi 1 666

DASPF Rezina в22

DASPF Riscani 7з4

DASPF Sоrоса 1 бз4

DASPF Singerei 1167

DASPF Таrасliа 525

DASPt Telenesti 990

DASPt Ungheni 17 4в

DASPF Soldёnesti 856

DДSРF ýtefan Vоdё 926

DGAS Strё9епi 1140

DGASPF Cahul 1 0вб

DGASPF Floresti 1 897

DGASPF laloveni аaо/JO

DGASPF mun. Вёl|i 852

DGAS Gagauzia 2124

ToTAL 40000



Data nagterii (ziualluna/anul)

Seria 9i пumёru| actului de identitate

Adresa pentru care se solicitё compensalii

дпеха пr. 2 lа Regulamentul cu privire la modul de stabilire qi plata а ajutorului fiпапсiаr de чrgеп!ё, aprobat prin Оrdiпul

MinisterulUi Mluncii si Protectiei Sociale пr, 10812022

Сеrеrе pentru solicitarea ajutorului financiar de чrgеп!ё пr,

Solicit acordarea familiei mele а ajutorului financiar de чrgеп!Ё

MEMBRlIFAMlLlEl
Se сопsidеrё о familie - una, dоuё sau mai multe реrsоапе саrе locuiesc iп aceeagi Iосuiпtё (rе9еdiп!а сurепtё) 9i se intrelin dintr-un buget comun,

lndicali toate реrsоапеlе саrе lа moment locuiesc in locuinta dесlаrаtё,

Numele рrепumеlе /DNP

Seria gt пumёrul actului

de identitate

Data nagterii
( ziua/luпa/anul) Categoria

1

Z гl I

3

4 г l

5

6

7

8

Citi|i cu аtеп|iе urmёtоаrеа declara|ie 9l dасё suлfе|i de acord sеmпа|i

сё iпfогmа(iа furnizatё de mine va fi utilizаtё репtru а examina posibilitatea асоrdёrii ajutorului fiпапсiаr de urgеп!ё 9i а verifica informatia rеlеvапtё Tn

alte surse,

ýtiu сё iп cazul in саrе се[еrеа va fi iпсоmрlеtё SaU пu о voi semna, aceasta пu va fi ассерtаtё pentru ехаmiпаrеа dreptului la ajutor fiпапсiаr de urgеп[ё 9i

respectiv nu va fi iпrеgistrаtё in sistemul lпfогmаtiопаl"suport de СrizЁ". Сuпоsс сё duрё ассерtаrеа qi iпrеgistrаrеа сеrеrii, aceasta se ехаmiпеаzё iп саdrul

isiei locale, саrе decide аsuрrа асоrdёrii/пеасоrdёrii/iпсеtёrii dreptului la ajutorul financiar de urgеп[ё familiei mеlе, Cunosc сё сеrеrеа rеsресtivё va fi

gi iпrеgistrаtё dасё а fost exprimat, iп fоrmё sсrisё сопsim!ёmАпtul репtru рrеluсrаrеа datelor cu саrасtеr реrsопаl, verificarea informaliei furnizate,

gi verificarea informatiilor rеlечапtе pentru acordarea ajutoruiui fiпапсiаrdе urgеп{ё, Responsabilitatea corectitudinii privind modul de

а dreptuluia ajutorul financiar de urgеп!ё о роагtё Comisia lосаlё, Mi s-a adus la сuпоqtiп!ё despre modalitatea de рlаtё а

jutorului fiпапсiаr de urgеп!ё 9i sunt de асоrd cu toate condi{iile de рlаtё, Cunosc qi sunt de acord cu faptul сё in cazul iп саrе ajutorul financiar de urgеп!ё

va fi ridicat de miпе de ta prestatorul de servicii de рlаtё iп decurs de 30 zile calendaristice din ziua trапsfеrёrii, acesta va fi rest]tuit de сёtrе prestatorul de

de рlаtё lа contul Donatorilor, iаr eu nu voi mai avea dreptul lа plata acestuia pentru luna rеsресtivё.

, ре рrорriе rёsрuпdеrе, сё imрrеuпё cu реrsоапеlе indicate locuiesc in locuinta (reqedinla сurепtЁ) indicatё iп prezenta Сеrеrе,

, ре рrорriе rёsрuпdеrе, сё toate iпfоrmаliilе furnizate iп оеrеrе sunt corecte gi complcte 9i inleleg сё оriсе omisiune SaU incorectitudine in рrеzепtаrса

cu scopul de а obtine ajutorul fiпапсiаr de u19еп!ё este реdерsitё сопfоrm legii,

cele menlionate iп prezentul formular semnez:

sеmпёturа solicitantulul

D PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER РЕ

Subsemnatul/a, ,sunt iпfоrmаt/ёсuрrечеdеrilеLеgii пr 1ЗЗ/20,1 1privindprotecliadate|orcucaracter

рсrsопаl gi imi ехрrim сопsim!ёmiпtul cu privire la рrеluсrаrеа datelor cu саrасtеr реrsопаl се mё vizeazё 9i а mеmьrilоr familiei iп soopul ехаmiпёrii

роsiьilitё(ii асоrdёrii dreptului la ajutor financiar de urgеп!ё, Dесlаr сё membrii adul[i ai familiei cunosc qi sunt de асоrd cu privire lа рrеluсrаrеа datelor cu

саrасtеr personal in scopul ехаmlпёrii posibilitё{ii асоrdёrii dreptului la ajutor fiпапсiаr de urgеп!ё, Am luat сuпоqtiп!ё de faptul оё datele ou саrасtеr personal

(аlе meIe 9i аlе mеmЬrilоr familiei) чоr fi рrеluсrаtе cu rеsресtаrеа regimului de securitate 9i confiden!ialitate qi pot fi distribuite te(ilor рёrli implicate in

;оrdаrеа ajutoru1ui f iпапсiаr de u rgеп!ё, iп conform]tate cu ргечеdеrilе Legii n r.1 33/201 1 privind рrоtесtiа datelor cu саrасtеr реrsоп аl 9i Ноtёrlrii Guvernulu i

,112Зt201O,,Privind арrоЬаrеа Сеriп!еlоr fа{ё de asigurarea sесuritё[ii datelor cu саrасtеr реrsопаl Ia рrеluсrаrеа acestora iп саdrui sistemelor

паlе de date cu саrасtеr реrsопаl".
асоrd iпtrё iп vigoare de la data sеmпёrii acestuia Ei va fi valabil рlпё la dерuпеrеа iп scris а unei sоliсitёri de rеtrаgеrе а сопsimlёmiпtului pentru

чеrifiоаrеа 9i рrеluсrаrеа datelor cu саrасtеr personal iп scopul рrечёzut iп prezentul acord.

Ас

sеmпёturа Data (ziualluna/anul)

familiei



 
 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chișinău 

tel. +373 22 268 883, +373 22 268 816;  e-mail: office@social.gov.md , web: https://social.gov.md 

 

ORDIN   

mun. Chișinău 

 

20   decembrie 2022                     nr. 113 

 

Cu privire la modificarea Ordinului nr. 108 din 6 

decembrie 2022 

În scopul realizării proiectului finanțat din surse externe „Acordarea asistenței 

financiare de urgență pentru populația afectată de criză și integrarea răspunsului la 

șocuri în sistemul național de protecție socială din Republica Moldova”, al asigurării 

acordării suportului unor categorii de persoane întru depășirea situațiilor de dificultate, 

având ca temei prevederile Legii nr. 547/2003 asistenței sociale, Legii nr. 436/2006 

privind administrația publică locală, Legii nr. 136/2016 privind statutul municipiului 

Chișinău, Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 149/2021  și 

Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, UNFPA, 

UNHCR/ICNUR, UNICEF și UNWFP/PAM   

ORDON: 

1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului financiar de 

urgență, aprobat prin Ordinul nr. 108/2022, se modifică după cum urmează: 

La punctul 2, la noțiunea ”solicitant”, sintagma ” beneficiare de ajutor social 

și/sau ajutor pentru perioada rece a anului” se exclude. 

 

Punctul 5, va avea următorul cuprins: 

”5. Au dreptul la ajutor financiar de urgență: 

1) familiile beneficiare de ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a 

anului conform Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social pentru luna noiembrie 

2022, domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova, care fac parte din următoarele 

categorii: 

a) familiile care au în componența sa persoane cu dizabilități; 

b) familie cu un adult cu copil/copii cu vârsta de 0-17 ani inclusiv; 

c) familiile cu trei și mai mulți copii cu vârsta de 0-17 ani inclusiv;  

d) familiile care au în componența sa copii cu vârsta de 0-2 ani inclusiv 

(prioritate pentru femeile însărcinate sau care alăptează).  

 

2) familiile care nu beneficiază de prestațiile stabilite prin Legea nr. 133/2008 

cu privire la ajutorul social, domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova și care fac 

parte din următoarele categorii: 

A 

mailto:office@social.gov.md
https://social.gov.md/


a) familiile care au în componența sa persoane cu dizabilități; 

b) familie cu un adult cu copil/copii cu vârsta de 0-17 ani inclusiv; 

c) familiile cu trei și mai mulți copii cu vârsta de 0-17 ani inclusiv;  

d) familiile care au în componența sa copii cu vârsta de 0-2 ani inclusiv 

(prioritate pentru femeile însărcinate sau care alăptează).  

 

51. Familiile menționate în subpunctul 2) al punctului 5 vor constitui cel mult 

20% din numărul total al beneficiarilor de ajutor financiar de urgență. ” 

 

La punctul 14: 

după cuvintele ”menționate în punctul 5” se completează cu cuvintele 

”subpunctul 1)”; 

se completează cu un alineat în următoarea redacție: 

”Potențialii beneficiari menționați la punctul 5 subpunctul 2) al Regulamentului, 

sunt identificați de Comisia locală”. 

 

Punctul 15, va avea următorul cuprins: 

”15. În baza informației prevăzute la punctul 14 alineatul unu al Regulamentului 

parvenite prin intermediul Sistemului Informațional ”Suport de criză”, asistentul social 

comunitar o prezintă Comisiei locale, care va selecta potențialii beneficiari în limita 

plafoanelor prevăzute de Anexa nr. 1 al Regulamentului și, îi va informa potențialii 

beneficiari despre posibilitatea acordării ajutorului financiar de urgență și dreptul 

acestora de a depune cererea pentru solicitarea ajutorului financiar de urgență.  

Potențialii beneficiari menționați la punctul 5 subpunctul 2) al Regulamentului 

identificați de Comisia locală sunt informați despre posibilitatea acordării ajutorului 

financiar de urgență și dreptul acestora de a depune cererea pentru solicitarea ajutorului 

financiar de urgență.  

Modelul cererii pentru solicitarea ajutorului financiar de urgență este stabilit în 

Anexa nr. 2 al Regulamentului (în continuare – cerere). ” 

 

La punctul 21, cifra ”20” se substituie cu cifra ”22”. 

 

La Anexa nr. 2 la Regulament: 

 după cuvintele ”Seria și numărul actului de identitate                                       ” 

se completează cu sintagma ”Familia este beneficiară de ajutor social și/sau ajutor 

pentru perioada rece a anului ?    Da                Nu           ”  

în sintagma ”Adresa pentru care se solicită compensații” cuvântul ”compensații” 

se substituie cu cuvântul ”ajutorul financiar de urgență”. 

 

2. Controlul asupra executării prezentului Ordin mi-l asum. 

 

 

MINISTRU                          MARCEL SPATARI 



MINISTBRUL MUNCII ýI PROTECTIEI SOCIALE
MINISTRY ОF LABOR AND SOCIAL PROTECTION

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chiginбu'
tel. +з7з 22 268 88з, +з'7з 22 268 8 l6; e-mail: office@social.gov.md , web: htttls://social,gov.md

oRDIN
muп. Chi;inЁu

03 fеЬruаriе 202З пr.2\

Cu privire la mоdifiсаrеа Ordinului
пr. 108 din б decembrie2022

in scopul realizйrii proiectului finanlat din surse ехtеrпе ,,Acordarea asisterrlei

financiare de urgen!й pentru populalia afectatd de crtzd Ei integrarea rйspunsului 1а

qocuri in sistemul nalional de proteclie socialй din Republica Moldova" cu

Дmепdаmепtеlе ulterioare, preclllx ;i asigurйrii асоrdйrii suportului uпоr categorii de

persoane intru dep6;irea situaliilor de dificultate, avAnd са temei prevederile Legii Пr.

5471200З asistenlei sociale, Legii пr, 4Зб12006 privind administralia рuЬliсй localй,

Legii пr. |Збl2О16 privind statutul municipiului ChiEinйu, Regulamentului privind
оrgапizаrеа ;i funclionarea Ministerului Muncii qi Protecliei Sociale, aprobat Prin
НоtбrАrеа Guvernului пr. |4912021 Ei Mcmorandumului de Inlelegere iпtrе Ministerul
Nluncii Ei Protecliei Sociale, LNFPA, LINHCR/ICNUR, LNICEF- ;i rNWFP/PAM

ORDON:
1. Regulamentul cu privire 1а rrrodul de stabilire Ei platб а ajutorului financiar de

urgen!й, aprobat рriп Ordinul пr. |0812022, se rnodificй duрй сum urmeaz6:

La punctul 2:

noliunea "ajutor financiar de urgеп!ё" va avea urmёtorul cuprins:
"аjutоrfiпапсiаr de urgепld - рlаtёtuпiсё, in cuantum de 4 900,00 lei, аСОrdаtЙ

pentru о реriоаdй de 7 luni familiilor/peгsoanelor defavorizate pentru lunile поiеrпlэriе

2022 - mai 202З";
La noliunea "donator", duрй cuvAntul "UNICEF"' se comp|eteaz6, cu sintagtna

"Ei OIM"

La punctul 9 litera Ь), dup6 cuvintele "asistent social" se cornpleteazб сu

cuvintele "/alt personal".

La punctut 12 alineatul (1), dupб cuvintele "asistenfii sociali" se completeazб cu

cuvintele "/alt personal desetnnat".



Punctul 1З va ачеа unnбtorul cuprins:
"13. Pentru activitёlile desй;urate in sensul implerrrentйrii prezentului

Regularnent, asistenlii sociali comunitari Ei/sau alt personal desemnat de сйtrе Structura
Teritorialй de Asisten!й Socialй, in реriоаdа februarie-aprilie а anului 202З vоr
beneficia de о indemniza|ie unicй, achitatй direct de сйtrе Donatori iпЬаzа condiliilor
stabilite de Donatori. Lista norninalй а asistenlilor sociali /altui personal desernnat de

Structura Teritorialй de Asisten!6 Socialй pentru imрlеmепtаrеа prevederilor
prezentului Regularnent, in baza acordului inforn.at al asistentului social/altui реrsопаl
desemnat, чоr fi prezentate de сйtrе Structurile teritoriale do asisten{й sociala сdtге

Donatori, саrе чоr include: Numele, Рrепttmеlе, IГ)NР, пumйrul de telefon, localitatea
unde acliyeazё,. Pentru а berreflcia de indernniza|ia unic6, asistenlii sociali/alt personal

desemnat чоr completa Ei semna un acord, rnodelul сйruiа poate fi extras din Sisternul
iпfоrmаliопаl "Suport de сrizй". Dupй соmрlеtаrе qi semnare, documentul scanat va fi
iпсйrсаt in Sistemul Inforrnalional "Suport de сtizd". Lista gепеrаlizаtй а angajalilor
саrе чоr beneficia de indemnlza|ie unicй, insolitй de acordurile sernnate vоr fl ехtrаsе

din Sistemul Inforrnalional "Suрогt de crizй" Ei чоr fi transnrise in fоrlпаt еlесtrопiс de

сбtrе Ministerul N4uncii qi Protecliei Sociale (Serviciul tehnologiei inforrnaliei qi

comunica{iilor) сёtrе Donatori pentru realizarea рlё!ilоr."

Punctul 2З уа avea uппйtогul сuрriпs:
"2З,Р|аtа ajutorului financiar de uгgеп{й se efectueazё, о singurё datб репtгu о

perioadй de 7luni репtru lunile поiеmlэriе 2022 * mai 202З."

La punctul 24, cuvintele "pentru luna respectivй" se exclud.

Punctul 2В уа avea urmбtоrul cuprins:
"28. in cazu| in саrе ajutorLrl financiar de urgen{l este stabilit, iаr Ьепеfiсiаrul пu

а reuqit s6-1 рrimеаsсй din cauza decesului, plata respectivd, la decizia Comisiei 1осаlе

se stabileqte Ei se aclrit6 integral altui mеmЬru adr_rlt din cadrul familiei. Prestatorul de

servicii de platй асhitй ajutorLrl financiar de urgепfй neprimit din cauza decesului altui
mеmьru adult а1 farrriliei in baza deciziei cornisiei locale сu informarea РАм. in cazul
in саrе beneficiarul care а decedat este unicul mеmЬru adult al farniliei, dreptul

iпсеtеаzб iar plata ajutorului tjnarrciar de urgeri{б este restituita de сЙtrе prestatorlrl de

servicii de platй ре contul PAI\4. Тп toate саzuгilе rnentionate, asistentul social
comunitar efectueazй rnodificбrile соrеsрuпzбtоаrе in Sistemul Infortnalional "Sltport

de crizй.".

Punctul 29 уа avea urmйtоrr-rl cuprins:
"2З, P|ata ajutorul fiпапсiаг de uгgеrl!6 se efectue аzб, о sirrgur1 datd."

La punctul З2, sintagtna "pentru fiесаrе luпl dе рlаtй" se exclude.



Anexa nr. 1 ча ачеа urmйtоrul cuprins:

'9 Апеха пr. l la Regulamentul cu рriчirе la rTodul de

stаЬiliге 9i platd а ajutoгului fiпапсiаг de uгgеп[d,

аргоЬаt prirl Огdirlul Ministerrrlui Mr-rncii ;i Protectiei
Sociale пr. \0Bl2022

Distribu{ia пчmйrчlчi de poten{iali beneficiari ai ajutorului financiar de urgen{Й unic реr autoritate
administrativ teritorialй de nivelul al doilea

STAS Repartizare AFU ре STAS, (familii)

DGAS Chisinau 4252

DASPF AneniiNoi l l04

DASPF' ВаsагаЬеаsса 462

DАSРF'Вгiсепi 2162

DASPF Сапtеrпir 1029

DASPF CirTiglia 941

DASPIl Сгiulеп 05з

DASPF Сdlёгаg з,70

DASPF Cauqeni з56

DASPF Donduseni 455

DASPF Dгосhiа в21

DASPF'Dub5saгi 4з0

DASPF'Edinet l 596

DASPF Fdle;ti l 9вв

DASPIr Clodeni |425

DASPF H?ncegti 2522

DASPF Leova 922

DASPF Nispoгelli l9з 1

DASPF Ocnita |70,7

DASPF огhеi /.ээz

DASPII Rezitra l151

DASPF Rigcani l 028

DASPF SОГОСа 22в8

DASPF Sirlgегеi 16зз

DASPF Тагасliа
,7з5

DASPF Teleneqti l 387

DASPIl Utlgheni 2441

DASPF' ýoldirneqti l99

DASPF ýtefan Voda 296

DGДS StгД9епi 596

DGASPF Cahul 52l

DGдSРF Floгesti 2656

DGASPF Ialoveni l 0зз

DGДSРIl пlLrп. Billi l l93

DGAS Gagauzia 2914

ToTAL 56000



La Дпеха пr. 2 |aRegulament:
tп fraza "Cunosc qi sunt de acord cu faptul с5 in cazul in care ajutorul financiar

de urgentй nu va fi ridicat de mine de la prestatorul de servicii de рlаtй in decurs de 30
zile calendaristice din ziua trапsfеrйrii, acesta ча fi restituit de сйtrе prestatorul de
servicii de рlаtй 1а contul Donatorilor, iаr eu nu voi mai avea dreptul la plata acestuia
репtru luna respectivй.", cuvintele "репtru luna respectivй" se exclud.

2. Controlul asupra ехесutйrii prezentului Ordin mi-l asurn.

MINISTRU rLrrО ALE'EI BuzTJ
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