
                                                                                                                                                                                                                                                        Anexa nr. 1 

                                                                                                                                                                                                                              la  Mecanismul de acordare a ajutorului bănesc 

                                                                                                                                                                                                                              pentru perioada rece a anului 2022-2023 pentru unele 

                                                                                                                                                                                                                              categorii social-vulnerabile ale populaţiei 

                                                                                                                                                                                                                              din contul mijloacelor bugetului municipal 

 

N/o Denumirea categoriilor 

 

Pachetul de acte Modalitatea de audienţă a cetăţenilor pentru stabilirea 

ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2022-2023 

1 2 3 4 

1. Persoane care au atins vîrsta standard de 

pensionare conform Legii RM nr. 156-

XIV din 14.10.1998 privind sistemul 

public de pensii, care în perioada 

01.11.2022 - 31.03.2023  nu sunt angajați 

oficial în cîmpul muncii, nu dețin patentă 

de întreprinzător,  nu sunt 

fondatori/cofondatori de Întreprindere 

Individuală, SRL (Societate cu 

Răspundere Limitată), cît și persoane 

fizice ce nu desfășoară activități 

independente conform cap. 102 CF nr. 

1163-XIII  din  24.04.1997 ș.a., mărimea 

pensiei ale cărora la data de *01.11.2022  

nu depăşeşte  3100 lei (nu se ia în 

considerație suportul financiar de stat și 

alte prestații sociale).  

* La persoanele care au atins vîrsta 

standard de pensionare, care în perioada 

01.11.2022 – 28.02.2023, mărimea 

pensiei la data depunerii cererii nu trebuie 

să depăşească 3100 lei (nu se ia în 

considerație suportul financiar de stat și 

alte prestații sociale). 

1.Cererea conform modelului propus; 

2. *declarația pe propria răspundere pentru cererea depusă; 

3. copia buletinului de identitate; 

4. **copia legitimaţiei de pensionar; 

5.***contul personal/actul care confirmă dreptul de proprietate asupra 

bunului imobil (se prezintă); 

6. alte acte (după necesitate). 

*verificarea datelor declarate de către solicitant în declarație va fi 

efectuată în baza listei primite de la Serviciul Fiscal de Stat privind 

desfășurarea activității de antreprenoriat de diferite forme; 

** verificarea mărimei pensiei în baza de date electronică SIAAS; 

*** verificarea cu scopul confirmării dreptului de proprietate asupra 

bunului imobil și verificarea adresei de domiciliu în baza de date a 

Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălți al I.P. „Agenția Servicii 

Publice”. 

Adresările persoanelor, care au atins vîrsta standard de pensionare 

conform Legii RM nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public 

de pensii, și care sunt văduve/ văduvi ale chiriașilor/ proprietarilor/ 

coproprietarilor principali ai locuinței, care nu au perfectat actele 

necesare în urma decesului soțului/ soției, se examinează în urma 

prezentării actelor suplimentare (în cazul în care din momentul decesului 

chiriașului/proprietarului/coproprietarului principal nu a expirat termenul 

de 6 luni).  

1. Audienţa cetăţenilor se efectuează de către angajaţii 

Direcţiei generale asistenţă socială, sănătate şi protecţia 

familiei în oficiul ,,Ghişeul Unic” (et. I, primăria), conform 

graficului stabilit. 

2. Specialistul efectuează audienţa, explică procedura şi 

condiţiile de stabilire a ajutorului bănesc pentru perioada rece 

a anului 2022-2023 prin următoarele acțiuni: 

2.1.  verifică pachetul de acte prezentat la compartimentul 

corespunderea datelor şi condiţiilor de acordare a ajutorului 

bănesc pentru perioada rece a anului 2022-2023;  

2.2. verifică copiile cu originalele şi le confirmă prin 

semnătură cu indicarea datei;  

2.3. informează solicitantul şi primeşte acordul acestuia la 

folosirea datelor personale în scopul acordării ajutorului 

bănesc pentru perioada rece a anului (cu scopul confirmării 

dreptului de proprietate asupra bunului imobil în baza de date 

a Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălți al I.P. „Agenția 

Servicii Publice”, primirii de solicitant a ajutorului pentru 

perioada rece a anului conform Legii RM nr. 133-XVI din 

13.06.2008 cu privire la ajutorul social, în baza de date a 

Sistemului Informațional Automatizat ”Asistența Socială”, 

verificarea datelor declarate în declarație conform listei de la 

SFS, verificarea mărimei pensiei în baza de date electronică 

SIAAS (în cazul  categoriilor de persoane care au atins vîrsta 

standard de pensionare şi persoanelor încadrate în grad de 

dizabilitate accentuat stabilit fără termen (pct. 1, pct. 5)); 

2.4. după completarea cererii în format electronic (anexa nr. 2 

la Mecanism), cererea este scoasă la imprimantă şi se 

eliberează beneficiarului pe suport de hîrtie pentru precizarea 

corectitudinii datelor personale indicate în cerere. După 

verificarea datelor personale indicate în cerere beneficiarul 

semnează cererea cu eliberarea ulterioară a recipisei. În cazul  

categoriilor de persoane care au atins vîrsta standard de 

pensionare şi persoanelor încadrate în grad de dizabilitate 

accentuat stabilit fără termen (pct. 1, pct. 5), solicitantul 

semnează și declarația pe propria răspundere (anexa nr. 3 

la Mecanism).  

2.5. după finisarea audienţei, zilnic, cererile primite se 

transmit persoanei responsabile din oficiul ,,Ghişeul Unic” 

2. Persoane încadrate în grad de dizabilitate 

sever (fără limita mărimii 

pensiei/alocaţiei). 

  

 

 

 

1. Cererea conform modelului propus; 

2. copia buletinului de identitate al persoanei încadrate în grad de 

dizabilitate / tutore (în caz de necesitate); 

3. copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă sau copia 

certificatului de încadrare în grad de dizabilitate; 

4. copia legitimaţiei de pensionar; 

5.*contul personal/actul care confirmă dreptul de proprietate asupra 

bunului imobil perfectat pe numele persoanei încadrate în grad de 

dizabilitate/tutore (se prezintă); 

6. hotărîrea instanței de judecată privind instituirea tutelei asupra 

persoanelor supuse unei măsuri de ocrotire judiciară (tutela) în caz de 

necesitate; 

7. alte acte (după necesitate). 

* verificarea cu scopul confirmării dreptului de proprietate asupra 

bunului imobil și verificarea adresei de domiciliu în baza de date a 



Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălți al I.P. „Agenția Servicii 

Publice”. 

pentru întocmirea registrului electronic al adresărilor; 

2.6. registrul electronic întocmit este transmis specialistului 

DGASSPF, responsabil pentru stabilirea ajutorului bănesc 

pentru perioada rece a anului 2022-2023. 

3. Specialistul DGASSPF, responsabil pentru stabilirea 

ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2022-2023: 

3.1. verifică datele cu caracter personal ale fiecărui solicitant 

în conformitate cu condiţiile de acordare a ajutorului bănesc 

pentru perioada rece a anului 2022-2023, şi anume: 

- verificarea cu scopul confirmării dreptului de proprietate 

asupra bunului imobil și verificarea adresei de domiciliu în 

baza de date a Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălți al 

I.P. „Agenția Servicii Publice”; 

- verificarea beneficierii de ajutor pentru perioada rece a 

anului primit conform Legii RM nr. 133-XVI din 13.06.2008 

cu privire la ajutorul social, în baza de date a Sistemului 

Informațional Automatizat ”Asistența Socială”; 

- verificarea mărimei pensiei în baza de date electronică 

SIAAS (în cazul  categoriilor de persoane care au atins vîrsta 

standard de pensionare şi persoanelor încadrate în grad de 

dizabilitate accentuat stabilit fără termen (pct. 1, pct. 5)); 

3.2. După finisarea perioadei de recepționare a cererilor 

(31.03.2023) formează lista solicitanților și expediază către 

SFS cu scopul verificării privind desfășurarea activității de 

antreprenoriat de diferite forme; 

3.3. Rezultatul verificării este indicat pe cerere şi confirmat 

prin semnătură cu indicarea datei verificării; 

3.4. La finele verificării crează în format electronic baza de 

date a beneficiarilor, pregăteşte materialele pentru examinare 

la şedinţa grupului de lucru pentru stabilirea dreptului la 

acordarea ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 

2022-2023; 

3.5. În conformitate cu rezultatele şedinţei grupului de lucru 

perfectează procesul-verbal al ședinţei, întocmeşte lista 

beneficiarilor de ajutor bănesc, după ce elaborează proiectul 

dispoziţiei primarului pentru aprobare. 

4. În cazul identificării contrazicerilor cu condițiile de 

acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 

2022-2023 depistate în momentul verificării, solicitantul este 

informat în formă verbală prin apel telefonic sau în formă 

scrisă. 

5. Finanţarea cheltuielilor pentru plata ajutorului bănesc, 

controlul, evidenţa și raportarea se efectuează în conformitate 

cu prevederile Macanismului privind modul de acordare a 

ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2022-2023 

pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din 

contul mijloacelor bugetului municipal. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copii încadraţi în grad de dizabilitate 

pînă la 18 ani (sever, accentuat, mediu), 

fără limita mărimii alocaţiei. 

 

1. Cererea conform modelului propus; 

2. copia buletinului de identitate sau a adeverinței de naștere a copilului; 

3. copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă/copia 

certificatului de încadrare în grad de dizabilitate; 

4. copia legitimaţiei de pensionar; 

5. *contul personal/actul care confirmă dreptul de proprietate asupra 

bunului imobil, perfectat pe numele copilului/unuia din părinți /tutor/ 

curator ai copilului (se prezintă). 

6. copia buletinului de identitate unuia din părinți/tutore. 

7. copia deciziei privind instituirea tutele/curatelei (în caz de necesitate); 

8. alte acte (după necesitate). 

* verificarea cu scopul confirmării dreptului de proprietate asupra 

bunului imobil și verificarea adresei de domiciliu în baza de date a 

Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălți al I.P. „Agenția Servicii 

Publice”. 

4. 

 

Persoane încadrate în grad de dizabilitate 

din copilărie după 18 ani (sever, 

accentuat, mediu) fără limita mărimii 

pensiei/alocaţiei. 

 

1. Cererea conform modelului propus; 

2. copia buletinului de identitate a persoanei cu grad de dizabilitate; 

3. copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă/copia 

certificatului de încadrare în grad de dizabilitate; 

4. copia legitimaţiei de pensionar; 

5. *contul personal/actul care confirmă dreptul de proprietate asupra 

bunului imobil, perfectat pe numele persoanei încadrate în grad de 

dizabilitate/tutor/părinte (se prezintă); 

6.copia buletinului de identitate al tutorelui/ reprezentantului 

legal/părintelui (solicitantului). 

7. copia deciziei privind instituirea tutelei/ hotărîrea instanței de judecată 

privind instituirea tutelei asupra persoanelor supuse unei măsuri de 

ocrotire judiciară tutela (în caz de necesitate); 

8. alte acte (după necesitate). 

* verificarea cu scopul confirmării dreptului de proprietate asupra 

bunului imobil și verificarea adresei de domiciliu în baza de date a 

Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălți al I.P. „Agenția Servicii 

Publice”. 

5. 

 

 

Persoane încadrate în grad de dizabilitate 

accentuat, fără termen, care în perioada 

01.11.2022 - 31.03.2023  nu sunt angajați 

oficial în cîmpul muncii, nu dețin patentă 

de întreprinzător, nu sunt fondatori/ 

cofondatori de Întreprindere Individuală, 

SRL (Societate cu Răspundere Limitată) 

ș.a., cît și persoane fizice ce nu 

desfășoară activități independente 

conform cap. 102 CF nr. 1163-XIII  din  

24.04.1997, mărimea pensiei ale cărora la 

1. Cererea conform modelului propus; 

2. *declarația pe propria răspundere pentru cererea depusă; 

3. copia buletinului de identitate. 

4. copia certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă sau copia 

certificatului de încadrare în grad de dizabilitate; 

5. **copia legitimaţiei de pensionar; 

6. ***contul personal/actul care confirmă dreptul de proprietate asupra 

bunului imobil; 

7. alte acte (după necesitate). 

*verificarea datelor declarate de către solicitant în declarație va fi 

efectuată în baza listei primite de la Serviciul Fiscal de Stat privind 



data de *01.11.2022  nu depăşeşte 3100 

lei (nu se ia în considerație suportul 

financiar de stat și alte prestații sociale).  

* La persoanele care şi-au stabilit sau 

schimbat gradul de dizailitate în 

perioada 01.11.2022 – 28.02.2023, 

mărimea pensiei la data depunerii cererii 

nu trebuie să depăşească 3100  lei (nu se 

ia în considerație suportul financiar de 

stat și alte prestații sociale). 

desfășurarea activității de antreprenoriat de diferite forme; 

** verificarea mărimei pensiei în baza de date electronică SIAAS; 

*** verificarea cu scopul confirmării dreptului de proprietate asupra 

bunului imobil și verificarea adresei de domiciliu în baza de date a 

Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălți al I.P. „Agenția Servicii 

Publice”. 

 

 


