REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul orăşenesc Cricova

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Криковский городской Совет

PRIMĂRIA

ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E Nr.
Din__________________
Cu privire la aprobarea
Regulamentului cu privire la acordarea
asistenței financiare pentru protezarea dentară
persoanelor din grupurile social-dezavantajate din or.Cricova

În scopul sporirii accesului persoanelor din grupurile social-dezavantajate la
serviciile de protezare dentară, art. 18 din Legea privind actele normative nr.100 din
22.12.2017, art. 14 alin.(3) din Legea Republicii Moldova nr. 436 - XVI din 28.12.2006
Privind administrația publică locală, Consiliul orașului Cricova, DECIDE:
l. Se aprobă Regulamentul cu privire la acordarea asistenței financiare pentru
protezarea dentară persoanelor din grupurile social-dezavantajate din or.Cricova (anexa
nr.1);
2. Primăria or.Cricova
va finanța serviciile medicale stomatologice în
conformitate cu contractul de prestări servicii medicale încheiat cu instituția medicală;
3.Comisia pentru buget, finanţe, economie şi reformel, dl Efim Onilov și Comisia
pentru protecţia socială, sănătate publică şi muncă , dna Ludmila Dnistreanov, vor
asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretar interimar al consiliului

Certan Irina

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului or.Cricova
nr.____din ________2019

REGULAMENT
cu privire la acordarea asisenței financiare pentru protezarea dentară
persoanelor din grupurile social-dezavantajate din or.Cricova
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la acordarea asistențe financiare pentru protezarea dantară persoanelor
din grupurile social-dezavantajate stabilește modul de înregistrare, selectare, evidență a
beneficiarilor de protezarea dentară.
2. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni:
2.1 Persoană în vîrstă- persoana care a atins vîrsta de pensionare conform Legii nr.156 din
14.10.1998 prvind pensiile de asigurări sociale de stat, deținător al legitimației de pensionar;
2.2 Persoană cu dizabilități- persoană cu deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale
(grad accentuat și sever de dizabilitate), deficiențe care în interacțiune cu diverse
bariere/obstacole, pot îngrădi parciparea ei deplină și eficientă la viața societății în condiții
egale cu celelalte persoane;
2.3 Veteran de război- (conform Legii 190 din 08.05.2003 ”Cu privire la vterani”)
a) ) militarii care şi-au satisfăcut serviciul în subunităţile, unităţile militare, statele majore şi
instituţiile militare, care în timpul celui de-al doilea război mondial sau în timpul altor acţiuni de luptă
pentru apărarea fostei U.R.S.S. se aflau în componenţa armatei active, precum şi persoanele care au
activat în detaşamentele de partizani;
b) militarii care au participat la cel de-al doilea război mondial în cadrul armatei române şi sînt
cetăţeni ai Republicii Moldova;
c) angajaţii civili ai Forţelor Armate, ai organelor afacerilor interne şi ai organelor securităţii de
stat ale fostei U.R.S.S., care în timpul celui de-al doilea război mondial au ocupat funcţii conform
statelor în subunităţi, unităţi militare, state majore şi instituţii militare din componenţa armatei active;
d) persoanele care în timpul celui de-al doilea război mondial s-au aflat în componenţa
subunităţilor, unităţilor militare, statelor majore şi instituţiilor militare ale armatei active şi flotei ca fii
(discipoli) ai regimentului sau elevi marinari;
e) persoanele care în timpul celui de-al doilea război mondial au participat la acţiunile militare
împotriva Germaniei fasciste desfăşurate pe teritoriile altor state, aflîndu-se în componenţa
detaşamentelor de partizani, în organizaţiile de ilegalişti şi în alte formaţiuni antifasciste;
f) persoanele participante la acţiunile de luptă din Afghanistan; precum şi la acţiunile de luptă de
pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime
Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorii organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.;
lucrătorii din aceste categorii, care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte
state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora. Lista statelor, oraşelor, teritoriilor şi
perioadele acţiunilor de luptă la care au participat cetăţeni ai Republicii Moldova este anexată la
prezenta lege;
g) militarii aflaţi în serviciul activ, rezerviştii chemaţi la concentrare, voluntarii şi colaboratorii
organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai
sistemului penitenciar, incluşi în efectivul unităţilor militare şi structurilor speciale aflate pe poziţiile
de luptă, precum şi militarii, colaboratorii organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii statului

şi ai sistemului penitenciar şi persoanele civile delegate în aceste unităţi în vederea îndeplinirii unor
misiuni speciale în scopul asigurării eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale
şi independenţei Republicii Moldova;
2.4 Veteran al muncii (conform Legii nr.190 din 08.05.2003 cu privire la veterani) persoanele
care au fost decorate cu ordine şi medalii sau care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii
Moldova sau ale fostei U.R.S.S. ori de distincţii departamentale şi au realizat o vechime în muncă de
cel puţin 30 de ani femeile şi 35 de ani bărbaţii.
2.5 Persoană reabilitată (conform Legii nr.1225 din 08.12.1992) persoană supusă represiunilor
politice și ulterior reabilitată privind reabilitarea victemelor represiunilor de război.
3. Categoriile de populație care pot beneficia de asistență financiară pentru protezarea dentară
sunt: persoane în vîrstă, persoane cu dizabilități, veteran de război, veteran al muncii, persoane
reabilitate, persoane distinse cu mențiuni și ordine de stat, cazuri neprevăzute de urgență;
4. Dreptul la asistență financiară pentru protezarea dentară se acordă persoanelor cu viza de
reședință în or.Cricova, care fac parte din categoriile menționate în pct.3 din prezentul Regulament,
dispun de concluzia medicală, privind necesitatea asistenței medicale stomatologice protetice eliberată
de către medicul de profil, valabilă o lună din momentul eliberării, a căror pensie/venit lunar nu
depășește suma de 3000 lei;
5. În cazul în care beneficiarul se raportează la două sau mai multe categorii de persoane definite în
pct.2 al prezentului Regulament, acesta va fi asigurat cu asistență financiară o singură dată;
6. Solicitantul ce întrunește toate condițiile prezentului Regulament, poate beneficia de asistență
financiară pentru protezarea dentară o singură dată la 3 ani;
7. Primăria or.Cricova va asigura controlul corectitudinii aplicării prezentului Regulament și calității
serviciilor medicale stomatologice prestate în cadrul programului nominalizat.
8. Sursele financiare pentru asigurarea asistenței financiare se acordă anual din fondul de rezervă
conform cotei stabilite prin decizia Consiliului orășenesc Cricova;

Capitolul II
MODUL DE ADRESARE ȘI EVIDENȚĂ A SOLICITANȚILOR
2.1 Pentru a beneficia de asistență financiară pentru protezarea dentară, persoanele care întrunesc
prevederile pct.lui 4din prezentul Regulament, vor depune o cerere la Primăria or.Cricova,
pentru a fi incluși în lista de așteptare;
2.2 Pentru protezarea dentară beneficiarii prezintă următoarele acte care sunt anexate la cerere:
- copia actul de identitate (confirmată de solicitant);
- copia legitimației, adeverinței, etc., (confirmată de solicitant) care confirmă apartenența la
categoriile menționate în pct.2 al prezentului Regulament;
- copia legitimației, extras din cont eliberat de CTAS, etc, care confirmă datele actualizate la
momentul prezentării, privind cuantumul pensiei și venitului lunar ce nu depășește 3000
lei;
- concluzia medicală, privind necesitatea asistenței medicale stomatologice protetice,
eliberată de către medicul de profil, valabilă o luna din momentul eliberării;
2.3 Cererea cu toate actele confirmative necesare se înregistează în registrul de evidență de către
contabilitatea Primăriei or.Cricova cu informarea ulterioară a solicitantului despre data
transferului de bani;

2.4 Data înregistrării cererii se consideră data luării la evidență,iar numărul de înregistrare a cererii
va corespunde numărului de ordine din Registrul de evidență a solicitanților;
2.5 Solicitantul înregistrat este obligat să informeze Primăria or.Cricova despre schimbarea locului
de trai, vizei de reședință și datelor de contact în termini rezonabili;

Capitolul III
ANALIZA ȘI MONITORIZAREA PROCESULUI DE ACTIVITATE
3.1 Instituția medicală cu care Primăria or.Cricova va încheia contract de prestarea serviciilor
medicale de protezarea dentară perfectează lunar rapoarte despre volumul serviciilor prestate și
mijloacele financiare utilizate pentru acordarea serviciilor medicale în conformitate cu
termenul de prezentare și modul stabilit în contractul de prestare a serviciilor;
3.2 Documentația medicală și contabilă, ce ține de evidența prestării serviciilor medicale
stomatologice categoriilor de pacienți menționați, este stocată și păstrată în arhiva instituției
medicale unde a fost acordată asistența medicală stomatologică, conform termenilor și
Nomenctratorului de păstrare a documentației aprobat de către MSMPS;
3.2 Numărul de persoane înregistrat spre a primi asistență financiară pentru protezarea dentară
în anul de gestiune poate fi limitat, ținînd cont de volumul anual de alocare financiară de către
Consiliul orășenesc Cricova.
Capitolul IV
DISPOZIȚII FINALE
Prezentul Regulament intră în vigoare la data includerii (publicării) în Registrul de stat
al actelor locale.

Secretar interimar
al Consiliului or.Cricova

Certan Irina

.

