Anexă
la decizia Consiliului municipal Chişinău
nr. 9/1 din 30.09.09

Regulamentul
privind modalitatea de acordare şi de achitare a compensaţiilor nominative
pentru călătoria în transportul urban a persoanelor socialmente vulnerabile,
în raza municipiului Chişinău

I.

Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de acordare şi de achitare a
compensaţiei nominative pentru călătoria în transportul urban în comun.
Compensaţie nominativă pentru călătoria în transportul urban – plată lunară în
bani în vederea compensării cheltuielilor pentru călătoria în transportul urban,
acordată persoanelor socialmente vulnerabile.
Beneficiar de compensaţie - persoană a cărei venit global lunar nu depăşeşte
suma de 1450 lei, persoană considerate ca aparţinând categoriilor socialvulnerabile ale populaţiei.
II.

Categoriile de beneficiari

2. Dreptul la compensaţie îl au persoanele care aparţin categoriilor socialmentevulnerabile ale populaţiei, precum si pensionarii şi invalizii, care se află la
evidenţa Direcţiei generale asistenţă socială şi Direcţiilor asistenţă socială
teritoriale şi beneficiază de pensii prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări
Sociale (în continuare CNAS), cu viza de reşedinţă în municipiul Chişinău,
cuantumul venitului / pensiei cărora nu depăşeşte 1450 lei.
3. Compensaţia nominativă pentru călătoria în transportul urban se acordă
următoarelor categorii de populaţie (anexa nr.1):
-

persoanelor care au un venit lunar global mai mic de 1450 lei.

-

beneficiarilor de pensie pentru limita de vîrstă;

-

beneficiarilor de pensie de urmaş (pentru sine);

beneficiarilor de pensie pentru vechime în muncă (care au atins vîrsta de
pensionare);
-

invalizilor de gradul III, fără termen;

beneficiarilor de pensie pentru limita de vîrstă şi invalizilor din rîndul
ministerelor de forţă, aviaţiei civile, trupelor de grăniceri;

beneficiarilor de ajutor social conform listelor perfectate şi aprobate de către
preturile de sector cu anexarea procesului verbal de stabilire a ajutorului social,
prezentate lunar, către data de 15, la Direcţia generală asistenţă socială pe suport de
hîrtie şi în varianta electronică, în ordine alfabetică (anexa nr. 2);
categoriilor de beneficiari stipulate în art. 41 al Legii nr. 821 din 24.12.1991
privind protecţia socială a invalizilor pentru călătoria în mijloacele de transport
urban.

III. Modalitatea stabilirii compensaţiei şi achitarea acesteia
Secţiunea 1
Depunerea cererii
4. Compensaţia se stabileşte:
I. În baza cererii depuse de solicitanţi la Direcţiile asistenţă socială teritoriale
(anexa nr. 3);
II. Conform listelor oferite de către CNAS în baza acordului de colaborare
între Direcţia generală asistenţă socială şi CNAS.
5. La cererea pentru stabilirea compensaţiei beneficiarii vor anexa copiile
următoarelor acte după cum urmează:
Pensionarii:
- buletinul de identitate (paşaportul);
- legitimaţia de pensionar;
- certificate privind mărimea pensiei (beneficiarii care nu sunt la evidenţa
DGAS/CNAS)
Invalizii:
- buletinul de identitate (paşaportul);
- certificatul de invaliditate, eliberat de către Consiliul de Expertiză Medicală a
Vitalităţii (CEMV);
Persoanele angajate în câmpul muncii:
- buletinul de identitate (paşaportul);
- certificat despre salariu, eliberat de la locul de muncă;
Şomerii:
- buletinul de identitate (paşaportul);
- certificate de şomer eliberat de agenţia pentru ocupare forţei de muncă;
6. În cazul în care persoanele specificate în punctul 3 al prezentului Regulament sunt
încadrate în cîmpul muncii, acestea anexează copia carnetului de muncă (prima şi
ultima filă), certificatul de salariu pe ultimele 6 luni.
7. În cazul apariţiei dreptului la compensaţie nominativă pentru călătoria în
transportul urban (primar), aceasta se stabileşte din luna apariţiei dreptului respectiv,
cu condiţia prezentării documentelor necesare în termen de 2 luni de la data apariţiei

acestui drept, în caz contrar, compensaţia se stabileşte din luna prezentării
documentelor necesare. În cazul pierderii dreptului la compensaţie (deces, încadrarea
în alt tip de pensie), achitarea acesteia încetează, începînd cu luna următoare.
Secţiunea 2
Mărimea compensaţiei
8. Compensaţia nominativă pentru călătoria în transportul urban a persoanelor
specificate în punctul 3 al prezentului Regulament se stabileşte în mărime de ___ lei,
timp de 2 luni de la data aprobării deciziei.
Secţiunea 3
Modalitatea de achitare a compensaţiei
9. Direcţiile asistenţă socială teritoriale, în urma perfectării actelor depuse de
solicitanţi, vor prezenta lunar Direcţiei generale asistenţă socială către data de 15 a
lunii informaţia electronică, care ulterior va fi prezentată CNAS.
10. CNAS, în conformitate cu baza de date electronică, prezintă lunar Direcţiei
generale asistenţă socială, listele persoanelor menţionate în pct. 3, în două exemplare,
unul dintre care se prezintă Direcţiei Poştă Chişinău/ ”Banca de Economii” SA,
pentru plata compensaţiilor, al doilea – la Direcţiile asistenţă socială teritoriale.
11. Plata compensaţiei se efectuează în baza listelor prezentate de către Direcţia
generală asistenţă socială şi se pune în sarcina organului abilitat cu funcţii de
răspundere (Direcţia Poştă Chişinău/”Banca de Economii” SA).
12. Listele privind achitarea compensaţiei se păstrează la Direcţia Poştă
Chişinău/“Banca de Economii” SA pe parcursul a trei luni. În cazul în care
beneficiarul nu poate primi compensaţia din motiv de boală, sau din alte cauze, se
adresează la Direcţiile asistenţă socială teritoriale şi compensaţia se plăteşte din luna
neachitării, pe parcursul unui an.
13. În cazul în care compensaţia a fost stabilită, dar nu i-a fost achitată la timp
beneficiarului decedat, compensaţia pentru anul respectiv se achită soţului (soţiei),
părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care prezintă
dovezi că a suportat cheltuielile cauzate de deces şi care s-a adresat în termen de 3
luni după deces.
14. Compensaţiile sunt achitate beneficiarului sau altei persoane în baza procurii
beneficiarului, termenul de valabilitate al căreia este stabilit prin Legea nr. 156-XIV
din 14.10.1998 privind achitarea pensiilor de asigurări sociale de stat.
15. În cazul în care beneficiarul se raportează la două sau mai multe categorii cu
drept la compensaţie, se acordă o singură compensaţie (beneficiarii de pensii pentru
limita de vîrstă cu grad de invaliditate stabilit).
16. Nu au dreptul la compensaţie persoanele aflate la întreţinerea totală a statului
(instituţiile sociale din subordinea Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi
Copilului).
IV. Modul de finanţare şi raportare
17. Direcţia generală finanţe alocă lunar mijloacele financiare destinate pentru plata
compensaţiilor Direcţiei generale asistenţă socială, care respectiv va transfera
sumele alocate organului abilitat cu funcţii de răspundere ( Direcţia Poştă Chişinău/
”Banca de Economii” SA).

18. Organul abilitat cu funcţii de răspundere (Poşta Chişinău, Banca de Economii) va
prezenta Direcţiei generale asistenţă socială, lunar, darea de seamă privind achitarea
compensaţiilor.
V. Dispoziţii finale
19. Controlul asupra stabilirii corecte şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor
financiare alocate se pune în sarcina Direcţiei generale asistenţă socială şi Direcţiei
generale finanţe.
20. Responsabilitatea pentru corectitudinea perfectării listelor prezentate spre
achitarea compensaţiei o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale Direcţiilor
asistenţă socială teritoriale.
21. Responsabilitatea pentru autenticitatea certificatelor eliberate şi prezentate în
vederea stabilirii compensaţiei o poartă persoanele cu funcţii de răspundere care le-au
eliberat.
22. Responsabilitatea pentru utilizarea reală a mijloacelor bugetare alocate o poartă
persoanele cu funcţii de răspundere ale Direcţiei Poştă Chişinău / ”Banca de
Economii” SA.
23. Mijloacele financiare neutilizate la sfîrşitul perioadei de gestiune pentru achitarea
compensaţiilor se folosesc la plata compensaţiilor pentru luna următoare.
Secretar al Consiliului
Valeriu Didencu

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind modalitatea
de acordare şi de achitare a compensaţiilor
nominative pentru călătoria în transportul
urban a persoanelor socialmente vulnerabile,
în raza municipiului Chişinău

Beneficiarii de pensii
- pentru limita de vîrstă cu
pensia pînă la 1450 lei
- de invaliditate:

Centru

Buiucani

Rîşcani Botanica

Ciocana

TOTAL

9964
3955

14015
5704

18359
6333

20927
7982

10382
5894

73647
29868

gradul I

838

881

1273

1237

971

5200

gradul II

2476

3695

4272

5171

3746

19360

gradul III

641

1128

788

1574

1177

5308

Director
Eugenia Ceban

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind modalitatea
de acordare şi de achitare a compensaţiilor
nominative pentru călătoria în transportul
urban a persoanelor socialmente vulnerabile,
în raza municipiului Chişinău

Şefului D AS a sectorului____________mun.
Chişinău,
Dlui(dnei)____________________________________
de la _______________________________________
/numele, prenumele,patronimicul /

___________________________tel:_____________
Domiciliul___________________________________
Buletinul de identitate seria ___,
nr._______________
Codul
individual______________________________
Legitimaţia
nr.________________________________
Categoria de pensie__________________________
/pensionar pe vîrstă sau
invaliditate/

Mărimea pensiei____________lei

Încadrat în cîmpul muncii (da sau
nu)_____________
Mărimea salariului_________lei
Prestaţii şi alte plăţi sociale _____________________lei.

CERERE
Rog să- mi acordaţi compensaţie nominativă pentru călătoria în
transportul urban de pasageri. Declar pe proprie răspundere că venitul meu
lunar global nu depăşeşte suma de 1450 lei.
Declar că informaţia pe care am prezentat-o este corectă şi completă.
“____”_____________ 20___

_____________________
/semnătura beneficiarului/

Anexă: Copia buletinului de identitate__file;
Copia legit.de pensionar___ file;
Certificat de salariu _____file;
Certificat de somer ____ file

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind modalitatea
de acordare şi de achitare a compensaţiilor
nominative pentru călătoria în transportul
urban a persoanelor socialmente vulnerabile,
în raza municipiului Chişinău

APROB:

Pretura sectorului__________
“_______ “_______________2009

LISTA
beneficiarilor de ajutor social pentru plata compensaţiilor nominative pentru călătoria în transportul urban din
sectorul__________________
Nr.
crt.

Numele, prenumele

Adresa

1

2

3

Cod de
identitate

Nr. leg.
de
pensionar
4

Tipul
pensiei
5

Mărimea
ajutorului
social, lei
6

Notă

7

Director
Eugenia Ceban

