
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind condițiile și modul de scutire de plată
pentru întreținerea copiilor în instituțiile
 de educație timpurie mun. Bălți

În conformitate cu art. 3, alin. (1), art. 8, art. 14, alin. (1), (2) lit. y), lit. z1) al Legii RM
privind administrația publică nr. 436-XVI din 28.12.2006, întru executarea deciziei Consiliului
mun. Bălți nr. 13/10 din 27.11.2020 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu
societatea  civilă  în  procesul  dicizional  „Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind
condițiile  și  modul  de  scutire  de  plată  pentru  întreținerea  copiilor  în  instituțiile  de  educație
timpurie din mun. Bălți”, dispoziției primarului nr. 265 din 17.12.2020 „Cu privire la inițierea
desfășurării consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la
aprobarea  Regulamentului  privind  condițiile  și  modul  de  scutire  de  plată  pentru  întreținerea
copiilor în instituțiile de educație timpurie din mun. Bălți”, în scopul acordării asistenței sociale
unor  categorii  social-vulnerabile  din  municipiu,  precum și  în  rezultatul  consultărilor  publice
desfășurate și recomandărilor înaintate, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile și modul de scutire de plată pentru întreținerea
copiilor în instituțiile de educație timpurie din mun. Bălți, conform anexei.

2. Primarul  municipiului  Bălți  să  asigure acoperirea  cheltuielilor  privind scutirea  de plată
pentru  întreținerea  copiilor  în  instituțiile  de  educație  timpurie  din  mun.  Bălți  în  limita
alocațiilor aprobate instituțiilor de educație timpurie.

3. Controlul asupra executării prezentei deciziei se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialite  pentru  activități  economic-financiare,  educație,  protecția  socială  și  sănătate
publică, pentru drept și disciplină.

Preşedintele şedinţei a X
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi   Irina Serdiuc



Anexa
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr.____din________2021

Regulament
Cu privire la condițiile și modul de scutire de plată pentru întreținerea copiilor în

instituțiile de educație timpurie din mun. Bălți

1.  Dispoziţii generale

1.1 Prezentul  regulament  determină  categoriile  de beneficiari, condițiile  și  modul  de  scutire
integrală (100%)  sau parțială (50%) de plată pentru întreținerea copiilor în instituțiile de
educație timpurie cu atribuirea  cheltuielilor din contul mijloacelor  bugetare.

1.2 În cadrul prezentului Regulament sunt aplicate următoarele concepte:
 copil  rămas  fără ocrotirea  părintească –  copil,  părinții  căruia:  au  decedat,  au  fost

privați de drepturile părintești, au fost declarați dispăruți.
 copil sub tutelă – copil rămas fără ocrotirea părintească, în raport cu care a fost stabilită

prin lege tutela cu scopul protecției și gestionării intereselor acestuia.
 copil cu dizabilitate – copil cu afectări pe termen lung în dezvoltarea fizică, mintală,

intelectuală  sau senzorială,  ca urmare a  unei   maladii,  a  unui  accident,  dar și  a  unor
condiții negative al mediului de creștere și dezvoltare, care limitează șansele copilului  în
deplasare, activitate, receptare, imposibilitatea de a lua parte la viața comunității pe baze
egale cu ceilalți membri.

 copil  cu  cerințe  educaționale  speciale  –  сerințe  educaționale  speciale  -  necesități
educaționale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației, confirmate
de Serviciului Asistență Psihopedagogică, care solicită adaptări pentru diferite tipuri de
dificiențe  sau  și  tulburări  și  asistență  complexă  (educațională,  psihologică,  medicală,
socială etc).

 familie numeroasă – familie care are la întreținere și educă 3 și mai mulți copii cu vârsta
până la 18 ani.

 familie  defavorizată-  familie  care  are  un  venit  global mediu  lunar  per/  membru  al
familiei sub venitul lunar minim garantat, anual aprobat de stat.

 familie incompletă – familie în care copilul este dependent de un  părinte ca urmare a
divorțului, decesului, sau considerării dispărut a celuilalt părinte.

 venit  global  mediu  lunar  al  familiei –  media  lunară  a  sumei  mijloacelor  obţinute  de
familie (salariu, compensație,indemnizație);

2.  Dreptul la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor
în instituțiile de educație timpurie

2.1 Plata nu se încasează pentru întreținera tuturor copiilor care frecventează:
 IET sanatorială nr. 16  pentru copiii aflați în contact cu tuberculoza;
 IET specializată nr. 13 pentru copii cu dezabilități de intelect;
 IET specializată nr. 29  pentru copii cu dezabilități locomotorii.

2.2 Plata nu se încasează pentru întreținera copiilor  cu dizabilitate  și cu  cerințe educaționale
speciale (grad sever),  care frecventează:
 IET specializată nr. 12  pentru copii cu dezabilități grave de văz;
 IET specializată nr. 37  pentru copii cu dezabilități grave de vorbire;
 IET specializată nr. 31  pentru copii cu boli somatice grave ale sistemului digestiv și

urinar.

http://dexonline.net/definitie-recepta
http://dexonline.net/definitie-deplasa


2.3 Vor fi scutiți integral (100%) de plata pentru întreținerea copiilor în instituțiile de   educație
timpurie:
 părinții copiii cărora au grad de dizabilitate sau sunt cu cerințe educaționale speciale 

(grad sever); 
 părinții al căror venit global mediu lunar per/ membru al familiei este sub venitul lunar 

minim garantat, anual aprobat de stat;
 părinții care nu sînt încadrați în cîmpul muncii și stau la evidența oficiului   forței de 

muncă;
 ambii părinți care sunt studenți (la zi); 

2.4 Vor fi scutiți parțial  (50%)  de plata pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație
timpurie:
 familiile numeroase; 
 familiile incomplete; 
 familiile la întreținerea cărora sunt și alți copii cu dizabilitate;
 familiile la întreținerea cărora sunt copii rămași fără ocrotirea părintească,  în raport cu

care a fost stabilită tutela;
 familiile în care unul sau ambii părinți sunt cu dizabilitate.

3. Determinarea dreptului la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor
în instituțiile de educație timpurie

3.1 Pentru determinarea dreptului la scutirea de plată părintele/reprezentantul legal al copilului,
în baza adresării personale la managerul IET pe care o frecventează copilul, depune o cerere
în  adresa  Direcției  Învățământ,  Tineret  și  Sport mun.  Bălți,  privind  solicitarea  scutirii
integrale sau parțiale de plată pentru întreținerea copilului în instituția de educație timpurie
și o declarație pe propria răspundere (model-anexă nr.1 și nr.2) în ordinea și cu respectarea
condițiilor stipulate în prezentul Regulament.

3.2 La cerere se anexează:
  copia certificatului de naştere al copilului;
 actul de identitate al părintelui cu permisul de ședere pe teritoriul mun.Bălți;
 documente care confirmă venitul familiei pentru 9 luni, anterioare lunii depunerii cererii

(certificate  despre  salarii,  compensații,  indemnizații  primite  de  membrii  familiei).
Certificatele trebuie sa fie semnate, ștampilate și să conțină numărul și data eliberării.
Membrii  familiei  care  activează   în  baza  patentei  de  întereprinzător,
fondatorii/cofondatorii  Întreprinderilor  Individuale  (ÎI),  Societăților  cu  Răspundere
Limitată (SRL) vor prezenta certificatul  pe venit eliberat de  inspectoratul fiscal de stat;

 certificatul privind componența familiei;
 concluzia administrației instituției.

3.3 Solicitantul prezintă și alte acte confirmative, după caz: 
 certificat  de  la  Agenția  Națională  pentru  ocuparea   Forței  de  Muncă,  precum  că

solicitantul nu este încadrat în cîmpul muncii;
 copia actului ce confirmă gradul şi termenul dizabilității;
 copia certificatului privind plata pensiei alimentare;
 copia  certificatului de deces al părintelui.

3.4 Colectarea  actelor  confirmative  de  la  părinți/  reprezentantul  legal  al  copilului,  necesare
pentru scutirea de plată, se realizează anual, în perioada 01 noiembrie pînă la data de 25
noiembrie.

3.5 Părintele ia act de cunoștință  cu nomenclatorul de documente solicitate pentru scutirea de
plată de pe avizierul din grupa pe care o frecventează copilul, prin intermediul resurselor



informaţionale digitale, în cadrul ședințelor pentru părinți, desfășurate în regim online sau
offline, pe pagina web a DÎTS. Educatorii și managerii IET sunt responsabili de disiminarea
la  timp  a  informației,  de  explicarea  procedurii  și  condițiilor  de  acordare  a  dreptului  de
scutire de plată.

3.6 Cererea se consideră completă și se acceptă pentru examinarea dreptului de scutire de plată
dacă toate datele necesare și actele confirmative au fost oferite de către solicitant.

3.7 Direcția  de  Învățământ,  Tineret  și  Sport mun.  Bălți  examinează  cererile  depuse.  În
conformitate  cu  procedura  stabilită,  va   întocmi  materialele  corespunzătoare  și  listele
beneficiarilor  de  înlesniri  pentru  scutirea  de  plată   cu  examinarea  ulterioară  la ședința
comisiei de lucru aprobată prin dispoziția primarului mun. Bălți.

3.8 În rezultatul  ședinței  comisiei  de lucru  listele  beneficiarilor  pentru scutirea  de  plată   se
aprobă prin  dispoziția primarului.

3.9 Lista  beneficiarilor  spre  scutirea  de  plată  se  stabilește  anual,  pentru  perioada  unui  an
calendaristic.

4. Sursele și modul de evidență și calcul

4.1 Finanțarea cheltuielilor pentru scutirea integrală (100%) și parțială (50%) de plată a copiilor
din instituțiile de educație timpurie se face prin intermediul Direcției Învățămînt, Tineret și
Sport mun. Bălți, în limita alocaţiilor aprobate/precizate în  instituţiile de educație timpurie
pentru anul calendaristic.

4.2 Listele aprobate cît și dosarele solicitanților pentru scutirea de plată se păstrează la Direcția
Învățămînt, Tineret și Sport mun. Bălți pe parcursul a 3 ani.

Anexa nr. 1
la Regulamentul сu privire la condițiile și modul 

de scutire de plată pentru întreținerea copiilor
în instituțiile de educație timpurie din mun.Bălți,

aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți



nr.______din__________2021

 

Șefului DÎTS mun. Bălți

_____________________________

_____________________________

                                                                                               Numele,prenumele, patronimicul  solicitantului

________________________________________

                                                                                                 Adresa  

Cerere

 

   Subsemnatul  ________________________________ rog să-mi acordați
dreptul 

de a beneficia de scutirea integrală (100%) sau parțială (50%)  a copilului
meu        

______________________________________________________________
__  

                                      Numele, prenumele, anul nașterii

care  se  încadrează  în  categoria
_______________________________________. 

                                                                                   specificați categoria
 

 

 

„____” ______ 202__                                                          _________________

                                                                                                       Semnătura

 

Anexa nr. 2
la Regulamentul сu privire la condițiile și modul 

de scutire de plată pentru întreținerea copiilor
în instituțiile de educație timpurie din mun.Bălți,

aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți
nr.______din__________2021



Declarație pe propria răspundere la depunerea cererii

 

Eu,  _________________________________________,  în  calitate  de

solicitant  pentru  acordarea copilului meu _____________________________,

care  frecventează  IET  nr.  ____,   dreptul  la  scutirea  integrală  (100%)  sau

parțială (50%) de plată pentru întreținere, confirm că sunt responsabil/ă pentru

exactitatea  datelor  privind  veniturile  familiei  precum  și  a  altor  documente

depuse.

Sunt  conștient  că  actele  prezentate  vor  fi  utilizate  pentru  a  studiate  și

verificate în cadrul ședinței comisiei.

Dau acordul la prelucrarea datelor mele personale și a membrilor familiei

mele.

 

„____” ______ 202__                                                          _________________

                                                                                                    Semnătura




















