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Cu privire la acordarea ajutorului material unic
familiilor defavorizate pentru pregătirea elevilor de
noul an şcolar 2018-2019
In temeiul prevederilor Legii Nr. 136 din 17.06.2016 privind Statutul municipiului
Chişinău, publicată în Monitorul Oficial Nr. 306-313 de la 06.09.2016 (art.15, g), Legii nr.133
din 08.07.2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, deciziei Consiliului municipal
Chişinău din 24.07.2018 nr.5/18 „Despre aprobarea Regulamentului privind susţinerea
financiară a familiilor defavorizate din municipiul Chişinău pentru pregătirea elevilor de noul an
şcolar 2018-2019” şi în scopul organizării eficiente a procesului de perfectare a documentaţiei
pentru acordarea ajutorului material unic şi distribuirii eficiente a acestuia acordat de către
Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate a Consiliului municipal Chişinău, se emite
prezentul ORDIN:
1. Directorii instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II din municipiul
Chişinău:
1.1. vor informa familiile elevilor din instituţie referitor la Decizia Consiliului
municipal Chişinău nr.5/18 din 24.07.2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind
susţinerea financiară a familiilor defavorizate din municipiul Chişinău pentru pregătirea
elevilor de noul an şcolar 2018-2019” (anexa 1);
1.2. vor emite ordin privind persoanele responsabile de acumularea cererilor şi a setului
de acte doveditoare şi transmiterea acestora către Com isia multidisciplinară intraşcolară
. pentru protecţia dreptului copilului în situaţie de risc din instituţia de învăţământ;
1.3. vor organiza elaborarea listelor titularilor de ajutor material conform anexei 3 din
Regulamentul privind susţinerea financiară a familiilor defavorizate din municipiul
Chişinău pentru pregătirea elevilor de noul an şcolar 2018-2019;
1.4. vor atenţiona cadrele didactice asupra obligativităţii respectării confidenţialităţii
datelor cu caracter personal;
1.5. vor asigura perfectarea listei nominale ale titularilor în limba de stat;
1.6. vor examina şi aproba listele nominale ale titularilor desemnaţi pentru acordarea
ajutorului material unic la şedinţa Comisiei mulţi disciplinare intraşcolare pentru
protecţia dreptului copilului în situaţie de risc şi la şedinţa Consiliului Profesoral până la
20.08.2018;
1.7. vor elabora listele titularilor de ajutor material unic pentru pregătirea elevilor de
noul an şcolar în temeiul cererii şi a actelor doveditoare conform Regulamentului
privind susţinerea financiară a familiilor defavorizate;
1.8. vor verifica termenul de valabilitate a buletinelor de identitate ale titularului de
ajutor material unic;

1.9. vor prezenta la D G EC T S până la 29.08.2018, conform graficului (anexa 2), listele
nominale aprobate şi copiile actelor de identitate a titularului care va incasa ajutorul
material de la prestatorul de servicii de plată;
1.10. vor purta responsabilitate pentru corectitudinea identificării elevilor care necesită
ajutor material unic pentru pregătirea către noul an şcolar;
1.11. vor include în lista titularilor de ajutor material unic la solicitarea Direcţiei pentru
protecţia drepturilor copilului, elevii care sunt la evidenţa acesteia.
2. Specialiştii principali metodişti responsabili de instituţiile de învăţământ primar şi
secundar, ciclul I şi II (D.Garbuz, responsabil de îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale
ale şefului secţiei management preuniversitar, M .Lapp, D.Salari, A.Vrabie,
A.Coropceanu):
2.1. vor informa directorii instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II cu
prevederile prezentului ordin;
2.2. vor prezenta, prin demers până la 30.08.2018, listele nominale ale titularilor cu
anexarea copiilor actelor de identitate ale persoanelor care vor ridica ajutorul material,
la Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate a Consiliului municipal Chişinău;
3. Responsabil de executarea prevederilor prezentului ordin se desemnează D.Garbuz,
responsabil de îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale ale şefului secţiei management
preuniversitar, specialiştii principali, metodişti responsabili de instituţiile de învăţământ
primar şi secundar, ciclul I şi II (M. Lapp, D. Salari, A.Vrabie, A. Coropceanu):
4. Controlul executării prevederilor prezentului ordin revine V. Negrei, şe f adjunct al
D G EC TS.
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