
ACTE NECESARE – 
COMPARTIMENTUL DE  
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

CUM POATE FI ACCESAT SERVICIUL 
SOCIAL? 

1. Orice serviciu social se acordă la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului 

său legal, precum şi din oficiu. 

2. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se compartimentului de asistenta 

sociala din cadrul primariei Musetesti 

3. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresată şi direct unui 

furnizor privat de servicii sociale. 

Servicii sociale acordate la nivelul Primăriei Musetesti: 

Prin aplicarea prevederilor Legii 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare privind 
venitul minim garantat, O.U.G. 70/2011 si HG.920/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, Legii 277/2010 privind 
alocatia pentru sustinerea familiei, Legii 292/2011 privind asistenta sociala, Legii 111/2010 
privind concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, Legii nr.208-1997 privind 
cantinele de ajutor social, Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, Legea 257/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordin nr.95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de 
lucru privind colaboarea dintre direcţiile generale de asistenţă soială şi protecţia copilului şi 
serviciile publice de asistenţă socială/ persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul 
protecţiei copilului, Ordin nr.286/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului 
individualizat de protecţie, Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime 
obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, se 
acordă: 

1. Ajutor social 

2. Alocatia pentru sustinerea familiei 

3. Ajutoare de urgenţă 

4. Ajutoare pentru încălzirea cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, pentru 

beneficiarii de ajutor social; 

5. Tichete gradinita 



6. Indemnizaţii lunare pentru persoane cu handicap grav 

7. Indemnizatia pentru cresterea copilului, stimulent insertie, sprijin lunar. 

8. Alocatii de stat 

9. Asistenti personali 

CARE SUNT ACTELE PENTRU BENEFICII SOCIALE? 

ACTE NECESARE PENTRU 
INTOCMIREA DOSARULUI DE 
AJUTOR SOCIAL 

1. Copii Buletin/Carte de identitate pentru toti membrii familiei cu varsta peste 14; 

2. Copii Certificate de nastere pt. toti membrii familiei; 

3. Copie Certificat de casatorie (daca este cazul); 

4. Adeverinta AJOFM pentru toti membrii familiei care au varsta de 16 ani, (exceptie 

fac femeile care au in ingrijire copii cu varsta sub 7 ani); 

5. Declaratia pe propria raspundere completata cu datele personale ale fiecarui membru; 

6. 1 Dosar de incopciat. 

7. Neurmarire fiscal – (taxe si impozite) 

8. Adeverinte de la scoala pentru toti copii care frecventeaza cursurile scolare. 

9. Adeverinta ANAF pentru toate persoanele apte de munca 

Mentiune: 

1. Pentru titularul dosarului de ajutor social, se vor depune 2 copii dupa Buletin / Carte 

de identitate; 

2. In cazul schimbarii domiciliului sau a Buletinului/Cartii de identitate,aveti obligatia 

de a prezenta copia dupa noul act de identitate in momentul in care se elibereaza acest act. 

NOTA: APROBAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL IMPLICA RESPECTAREA 
URMATOARELOR OBLIGATII: 

1. ORICE MODIFICARE INTERVENITA IN FAMILIA DVS. SE ADUCE LA 

CUNOSTINTA personalului Serviciului de Asistenta Sociala (nastere, deces, casatorie, 

angajare, plecare din localitate) in termen de 5 zile; 



2. EFECTUAREA ORELOR DE MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII – LUNAR 

in functie de suma de care beneficiaza titularul dosarului de ajutor social (orele se pot 

efectua de catre orice membru al familiei care are varsta peste 16 ani); 

ACTE NECESARE PENTRU 
ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU 
ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 
ACORDAT CONFORM O.U.G NR.70/2011 PRIVIND MĂSURILE 
DE PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE, 
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: 

1. Copie act de identitate pentru titular şi pentru toţi membrii familiei peste 14 ani; 

2. Copie certificate de naştere ale copiilor până în 14 ani; 

3. Copie certificat de căsătorie; 

4. Hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul. 

5. Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt şi data la care 

partenerul a părăsit imobilul – dacă este cazul. 

6. Certificat de deces – dacă este cazul. 

7. Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau de 

încuviinţare a adopţiei/hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura 

plasamentului/decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de 

urgenţă/hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia 

autorităţii tutelare, potrivit legii – dacă este cazul. 

8. După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei; 

9. Documentele în baza cărora deţine locuinţa (contract de vânzare-cumpărare, contract 

de închiriere, contract comodat, certificat de moştenitor etc.); 

10. Pentru persoanele membre în cererea/declaraţiei pe propria răspundere care au 

domiciliul pe raza altei localităţi sunt necesare următoarele documente: adeverinţă din 

localitatea de domiciliu că nu au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de atestare 

fiscală din localitatea de domiciliu. 

11. Adeverinţă de salariu pentru toţi membrii familiei, cu salariul net obţinut în luna 

anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se 

primesc bonuri din partea instituţiei; copii taloane pensie/adeverință de la Casa de Pensii din 

luna anterioară depunerii cererii; copii taloane alocaţie (de stat, plasament sau alte 

indemnizaţii) – din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane indemnizaţie 



handicap/buget complementar sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii – din luna 

anterioară depunerii cererii; taloane somaj din luna anterioară depunerii cererii; 

12. Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri 

(dacă este cazul); 

13. Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri 

ocazionale (dacă este cazul); 

14. Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică – după caz; 

15. Contract de debransare energie termică sau gaze naturale în cazul în care se solicită 

ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică. 

16. Persoanele care deţin autoturisme – cartea autoturismului /talon autoturism (din care 

să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului) 

17. orice alte documente solicitate, după caz. 

Menţiune: Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice 
modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de 
la data modificării, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere. 

ACTE NECESARE PENTRU 
OBTINEREA ANCHETA SOCIALA DE 
HANDICAP: 
ADULTI 

PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE HANDICAP: 

1. Scrisoare medicala COPIE– de la medic familie (formular tip primarie) 

2. Referat/ aviz medical COPIE– de la medic specialist 

3. copie CI/BI-  

4. cupon + decizie pensie, adeverinta salariu (dupacaz)  

5. daca solicitantul nu are nici un venit, adeverinta ANAF ca nu figureaza cu venituri 

impozabile 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU 
COPIII CU PARINTI PLECATI LA 
MUNCA IN STRAINATATE 
Acte pentru parinti 



1. declaratie 

2. carte de identitate 

3. sentinta divort-dupa caz 

Acte pentru copil 

1. certificat de naștere sau carte de identitate 

Acte pentru persoana in grija careia ramane copilul 

1. declaratie 

2. carte de identitate 

3. adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa ingrijeasca un copil si ca nu este 

in evidenta cu boliinfecto-contagioase si psihice(de la medicul de familie) 

4. dovada venituri 

5. dovada de spatiu 

6. cazier juridic 

7. date de contact 

ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA 
FAMILIEI 
Conform Legii nr. 277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, si are 
drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune 
pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către 
copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei 
forme de învăţământ, organizate potrivit legii. 

1. TITULAR – reprezentantul familiei, care întocmeşte cererile pentru stabilirea şi 

acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei. 

2. BENEFICIARI – Familia formata din sot, sotie si copii aflati in intretinerea 

acestora, care locuiesc impreuna, familia formata din persoana singura si copiii aflati in 

intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, barbatul si femeia necasatoriti, cu 

copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna. 

3. OBLIGATII – În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei 

şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în 

termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite. 

RESPINGERE, SUSPENDARE, ÎNCETARE 



1. RESPINGERE – venituri lunare pe membru de familie mai mari de 530 lei şi 

refuzul de a furniza informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale. 

2. ÎNCETARE – beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale de acordare a 

dreptului. 

Acte necesare: 

1. Copie acte de identitate, pentru toti membrii familiei cu varste peste 14 ani; 

2. Copie certificate de nastere, pentru toti membrii familie cu varste sub 14 ani; 

3. Copie certificat de casatorie/hotarare de divort, copie livret de familie, copie 

certificat grad de handicap (dupa caz); 

4. Copie hotarare incredintare minori in cazul familiilor cu un singur 

parinte(monoparentale) 

5. Adeverinta de venit eliberata de Administratia finantelor 

6. Certificat de inmatriculare autoturism 

7. Adeverinta de salariu (venit net) / Cupon de pensie / Cupon de somaj / Alte 

indemnizatii; 

8. Certificat de atestare fiscala sot si sotie,eliberat deServiciul Impozite si Taxe Locale 

din cadrul Primariei Musetesti ; 

9. Adeverinta de elev (de la secretariatul scolii) care sa ateste ca acesta frecventeaza o 

forma de invatamant potrivit legii,in care sa fie specificati daca elevul are absente; 

10. Cerere tip completata personal; 

11. 1 Dosar cu sina. 

Menţiune: La depunerea dosarului trebuie prezentate toate actele în original.Venitul lunar 
net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 530 lei în conformitatea cu legislația în 
vigoare.La depunerea dosarului toate actele trebuie sa aiba data cu luna depunerii dosarului 
(adeverinte elev/salariu/cupon pensie/somaj/alte indemnizatii, certificate fiscale si de rol). 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului 
de indemnizatie/stimulent crestere copil: 

1. Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent; 

2. Actul de identitate al solicitantului – copie xerox; 

3. Certificatul de naştere al copilului – copie xerox; 

4. Livretul de familie – copie xerox; 



5. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din 

care să rezulte că a realizat timp de 24 luni venituri profesionale supuse impozitului pe 

venit; adeverinta; 

6. Decizia de suspendare a contractului de muncă, înregistrată la Inspectoratul Teritorial 

de Muncă – original sau copie conformă cu originalul. 

7. Adeverinta de la sot sau dovada (sotie) că îndeplineşte conditiile pentru acordarea 

indemnizatiei crestere copil (pentru copiii nascuti începand cu data de 01MARTIE 2012) 

8. Declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din 

care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut; 

9. Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii (pentru 

beneficiarii pensiilor de invaliditate); 

10. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite 

de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de 

indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană 

desemnată ca reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească – copie 

xerox; 

11. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, 

universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel 

puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia – original; 

12. Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în 

situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original; 

13. Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar 

sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar 

abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în 

baza procedurilor legale în vigoare – original; 

14. Contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile 

competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri 

profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor 

guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de 

venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv 

veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza 

prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor 

de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor 

lor care se deplasează în interiorul Comunităţii – original; 



15. Extras de cont bancar pe numele beneficiarului (ştampila băncii), pentru opţiunea de 

virare în cont bancar; 

16. Dosar cu şină. 

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal 

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal: 
a) acte de stare civilă pentru asistent personal: certificat de naştere, buletin/carte de 
identitate, certificat de căsătorie (xerocopii şi original); 
b) actul de examinare medicală emis de o institiţie sanitară competentă care să certifice 
starea de sănătate a asistentului personal şi aptitudinea sa de a presta activităţile solicitate 
în fişa postului (analize sange, plamâni, examen psihiatric); 
c) certificat de handicap al asistentul personal, dacă este cazul (xerocopie şi original); 
d) actele de studii ale asistentului personal (xerocopii şi original); 
e) curriculum vitae pentru asistentul personal; 
f) carnetul de muncă (xerocopie şi original), iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o 
declaraţie pe propria răspundere în care să se specifice această situaţie; 
g) decizie de încetare a raporturilor de muncă de la angajatorul anterior sau a 
indemnizaţiei de şomaj (xerocopie şi original); 
h) adeverinţă tip carte de muncă care sa ateste vechimea în muncă în perioada lucrată de 
la 01.01.2011 (xerocopie şi original); 
i) decizia de pensionare, dacă este cazul (xerocopie şi original); 
j) declaraţie pe propria răspundere a asistentului personal nu primeşte pensie; 
k) cazierul judiciar; 
l) certificatul de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care 
necesită asistent personal (xerocopie şi original); 
m) acordul emis de către D.G.A.S.P.C. Gorj cu privire la angajarea asistentului personal 
conform legii şi emis în baza certificatului de încadrare în grad de handicap; 
n) acte de stare civilă pentru persoana cu handicap din care sa rezulte şi faptul ca isi are 
reşedinţa de domiciliu pe raza municipiului Iaşi: certificat de naştere, buletin/carte de 
identitate, certificat de căsătorie (xerocopii şi original); 
o) decizia de pensionare, dacă este cazul, a persoanei cu handicap şi ultimul cupon de 
pensie (xerocopie şi original); 
p) acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap fără 
discernământ / acordul scris al persoanelor cu handicap a căror deficienţă funcţională un 
intră în categoria bolilor mentale, în care să se specifice opţiunea acestora în vederea 
angajării solicitantului în funcţia de asistent personal. 

  

Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap 
grav cu însoţitor  

 Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor: 

- acordul DGASPC Gorj - original 
- certificat/hotarire de încadrare în grad de handicap –xerocopie 

- act de identitate:pers. cu handicap/ parinte/copil – xerocopie 

- adeverinţă elev/ salariat/ cupon pensie-xerocopie 

- dosar cu şină 

Alocaţia de stat pentru copii 

  

          Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, 
conform legii, cuantumul acesteia fiind de: 



a) 300 lei (începând cu 1 aprilie 2019), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, 
pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap; 

b) 150 lei (începând cu 1 aprilie 2019), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană 
la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor. 

Acte necesare 

- Cerere tip utilizată in situaţia in care dosarul de alocaţie se depune in acelaşi timp 
cu cel de indemnizaţie :  

 - Cerere tip utilizată in situaţia in care se depune doar dosarul de alocaţie :   -
 Certificat naştere copil -original şi copie; 

- B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie; 

- Certificat de căsătorie – original şi copie; 

- Dosar; 

- Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar 
; 

- în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea 
stabilirii de comun acord a reprezentantului legal. 

  

 Observatii: 

1. La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate 
ale ambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL 

2. IMPORTANT - La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu 
sunt căsătoriţi. 

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură 

Acte necesare în vederea acordarii stimulentului de inserţie    

Acte necesare în vederea acordarii stimulentului de inserţie acordat - Legea nr. 248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, OUG 14/2016, pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate; H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.248/2015, H.G.626/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a 
tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin H.G. nr.15/2016; 

Condiţii de acordare 

Stimulentul educaţional se acordă familiilor cu un venit lunar mai mic de 284 de lei pe 
membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură) și este 
condiționat de prezența zilnică a copiilor, la grădiniţă. Se acordă un tichet social pentru 
grădiniță de 50 de lei lunar, pentru perioada septembrie – iunie a anului şcolar. 

Documente necesare 

Documente necesare: 
- cerere – declaraţie pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare privind 
componenţa familiei, precum şi a veniturilor realizate de către membrii săi; 
- dovada înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă; 
- alte documente ataşate: 



1. Documentele prin care se stabileşte componenţa familiei: 

- livretul de familie. 
- copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, pentru 
următoarele documente: 
a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate; 
b) certificatul de căsătorie; 
c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii; 
d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii; 
e) dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau 
hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru 
măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, 
dispoziția autorității tutelare, potrivit legii; 
 f) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată 
dispărut/dispărută; 
g) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o 
perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu 
participă la întreținerea copiilor; 
h) după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei. 

2. Acte de venit: 

- adeverinţe cu salariul net şi cu menţiunea dacă sunt primite tichete de masă, precum şi 
valoarea lor. 
- cupoane de pensie, 
- cupoane de ajutor de şomaj, 
- mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a dreptului, 
etc. 

Calculul veniturilor familiei 

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie (284 lei la acest moment), se iau în 
considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din 
obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți,  pe care membrii 
acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional. 

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, 
prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități 
competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a 
drepturilor. 

În cazul familiei sau persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte 
familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor 
bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea 
venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât 
și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele 
din gospodărie. În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept, 
solicitantul completează o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din 
gospodărirea împreună. 

Venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului lunar al familiei: 

a) sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat 
pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare; 

c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările 
ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, 



republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței 
acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) ajutoarele de stat acordate pentru activitățile agricole din fonduri publice, inclusiv 
cele din fonduri externe nerambursabile; 

e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv 
susținerii educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv 
organizații neguvernamentale; 

f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată; g) 
sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la 
programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de 
venituri salariale; 

h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane 
fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență. 

Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în 
cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie — iunie, sub rezerva 
îndeplinirii condiţiei de prezenţă – mai mult de 15 zile calendaristice, iar titularul tichetului 
social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau 
în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. 
Pentru soluţionarea cererii privind acordarea stimulentului educaţional, se va afectua 
ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat 
de solicitant în cazul celor fără locuinţă. 

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin Dispoziţia 
scrisă a primarului, iar ridicarea tichetelor se vor face după data de 15 a lunii următoare 
acordării de la casieria primariei. 

 



 


