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Beneficii sociale 

Stimulentul educational (tichete de grădiniță) conform Legii 248/2015  

            În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din 

familii defavorizate și al creșterii accesului la educație al acestora, se instituie 

stimulentul educațional , sub formă de tichete sociale . 

 

Ajutoare de incălzire a locuintei conform OUG nr.70/2011  

           Prezenta ordonanță de urgență are ca scop reglementarea acordării unor 

măsuri de protecție socială a populației reprezentate de ajutoare lunare pentru 

acoperirea unei părți din cheltuielile aferente încălzirii lociunței în perioada 

sezonului rece. 

 

Alocatia de stat pentru copii potrivit Legii nr.61/1993  

           Se instituie alocația de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului 

acordată tuturor copiilor, fără discriminare. Beneficiază de alocație de stat 

pentru copii, toți copiii în vârstă de până la 18 ani. Alocația de stat pentru copii 

se acordă și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile 

învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii , până la 

terminarea acestora. 

 

Concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor potrivit OUG 

nr.111/2010 

          Concediul și indemnizațiile lunare pentru creșterea copilului, prevăzute 

de OUG nr.111/2010, se acordă persoanelor îndreptățite, dacă acestea au 

realizat venituri supuse impozitului pe venit, timp de 12 luni în ultimele 24 luni 

anterioare datei nașterii copilului sau , după caz, anterior datei la care s-a 

realizat încredințarea în vederea adopției, s-a încuviințat adopția ori s-a instituit 

plasamentul sau tutela. De aceste drepturi beneficiază și persoanele care au 

realizat în perioada de referință avută în vedere venituri supuse impozitului pe 

venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora. 

 

Alocatia pentru sustinere familiei potrivit Legii nr.277/2010  
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        Alocaţia pentru susţinerea familiei se instituie ca formă de sprijin pentru 

familiile şi persoanele singure care au în creştere şi în îngrijire copii în vârstă de 

până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de 

familie de până la 530 lei. 

 

Ajutoare de urgență 

         Ajutoarele de urgenţă se acordă familiilor sau persoanelor care se află în 

situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, 

înhumarea persoanelor fără susţinători legali, precum și a altor situaţii deosebite 

stabilite prin lege. 

 

Venit minim garantat potrivit Legii nr.416/2001  

          Ajutoarele sociale se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate 

şi ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de 

viaţă, evaluate prin ancheta socială, precum şi prin alte instrumente specifice. 
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Venit minim garantat potrivit Legii nr.416/2001 

VENITUL MINIM GARANTAT 

 

Baza legală de acordare 

1.     Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2.   HG nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat; 

3.     Ordin nr. 1474/06.05.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare 

a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011, Normele metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, şi din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011 

4.    Legea 292/20.11.2011 a asistenţei sociale. 

Condiţii de acordare 

      Ajutoarele sociale se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate şi 

ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viaţă, 

evaluate prin ancheta socială, precum şi prin alte instrumente specifice. 

 

      Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi 

persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu 

sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii. 

  Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de 

prevederile legii dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 

    a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului 

Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în 



continuare cetăţeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, 

reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române; 

    b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o 

formă de protecţie; 

    c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în 

condiţiile legii.  

  Cuantum 

      Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar 

al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor 

social. 

  Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului 

minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure. 

  Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare 

la indicatorul social de referinţă ISR a cărui valoare este stabilită prin lege la 500 

LEI. 

Nivelurile pentru VMG sunt următoarele: 

a)  142 lei pentru o singură persoană; 

b)  255 lei pentru familia formata din 2 persoane; 

c)  357 lei pentru familia formata din 3 persoane; 

d)  442 lei pentru familia format[ din 4 persoane; 

e)  527 lei pentru familia format[ din 5 persoane; 

f)  564 lei pentru familia formata din 6 persoane; 

g)  600 lei pentru familia formata din 7 persoane; 

h)  637 lei pentru familia formata din 8 persoane; 

i)   673 lei pentru familia format[ din 9 persoane; 

j)  710 lei pentru familia formata din 10 persoane. 

  

De la 01 ianuarie 2014 se adaugă câte 37 lei pentru fiecare altă  persoană 

peste numărul de 5 persoane care fac parte din familie.  

 

 

 

 

 



Acte necesare: 
  

1.Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social 

(anexa 1 la NM); 

 

În situația în care solicitarea  dreptului la ajutorul social se face ulterior 

stabilirii dreptului la alocația pentru susținerea familiei sau ajutorului pentru 

încălzirea locuinței se va completa cerere de modificare a cererii de 

acordare (anexa 1a la NM) 

2.Acte doveditoare privind componenţa familiei: 

                              Pentru cetăţenii români 

                                 a) B.I. - buletin identitate 

                                 b) C.I. - carte de identitate 

                                c) C.I.P - carte de identitate provizorie 

                            Pentru cetăţenii străini sau apatrizi 

                                a) C.I. - carnet de identitate 

                                 b) L.S.T. - legitimaţie de şedere temporară 

                                 c) D.I. - document de identitate 

3. Certificate de naştere ale copiilor (după caz); 

4. Certificat de căsătorie (după caz) ; 

5. Certificat deces (după caz); 

6. Hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (după caz); 

7. În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărâre judecătorească 

privind pensia de întreţinere; 

8. Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament 

familial al minorului (după caz), 

9. Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (după 

caz); 

10. Mandatul poştal în care se specifică cuantumul pensiei de întreţinere; 



11. Actul din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de 

învăţământ la cursuri de zi; 

12. Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap 

accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în 

întreţinere (după caz) ; 

13. Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul); 

14. Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte 

activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat 

nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program 

de pregătire profesională; 

15.Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond 

de stat sau chiriaş la proprietar ; 

16. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele 

şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local din care să rezulte 

bunurile mobile şi imobile deținute în proprietate în altă localitate, față de 

localitatea de domiciliu. 

17. Talon şomaj; 

18. Talon alocaţie de stat pentru copil; 

19. Adeverinţa de elev ; 

20. Talon pensie  sau Decizie pensie; 

21. Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea 

capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate); 

22. Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi; 

23. În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica 

salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social; 

 24. În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, 

adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară. 



      De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care 

nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au obligația să presteze 

lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local. 

Modalităţi de plată 

  Plata drepturilor pentru ajutorul social se asigură de către Agenţia Județeană 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a municipiului Botoşani, prin decizia directorului 

executiv, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în 

cont de card. 

  Emiterea deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale are la baza 

dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de cererea tip, 

certificată de primar şi de copia fişei de calcul. 

  Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social, 

primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale până la data de 5 a lunii 

următoare, pentru luna anterioară, pe baza de borderou, dispoziţia primarului 

privind acordarea dreptului, copia cererii şi declaraţiei pe propria răspundere 

certificată de primar şi copia fişei de calcul. 

Unde se depune dosarul  

  Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea venitului minim 

garantat (anexa nr.1) însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei 

şi veniturile realizate, se înregistrează la Direcția de asistență socială din cadrul 

primăriei Orașului Săveni, județul Botoșani. 

 

Documente atasate 

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea unor drepturi de asistenta sociala  

 

Fisa de calcul ajutor social  

 

Anexa nr.1a -Cerere de modificare a cererii de acordare a unor drepturi (ASF,VMG, Aj.incalzire)  

 

Anexa nr.1 -Cerere acordare a unor drepturi de asistenta sociala (ASF;VMG,Aj.incalzire)  
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utoare de urgență 

Ajutoare de urgenţă 

 Baza legală de acordare 

 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 HG nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

 HCL nr. 18/28.02.2013 privind stabilirea situaţiilor, modalităţilor şi 

cuantumurile ajutorului de urgenţă şi al ajutorului de înmormântare 

acordat în temeiul art.28 alin. 2  din Legea 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Condiţii de acordare 

 

   Ajutoarele de urgenţă se acordă familiilor sau persoanelor care se afla în situaţii 

de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, înhumarea 

persoanelor fără susţinători legali, precum și a altor situaţii deosebite stabilite 

prin lege. 

Documente necesare în vederea obţinerii ajutoarelor de urgenţă 

·        cerere a unui membru de familie sau a persoanei singure ; 

·        copie acte de identitate a persoanei solicitante şi după caz a tuturor 

membrilor familiei ; 

·        proces verbal de constatare a consecinţelor datorate calamităţilor 

naturale, incendiilor , accidentelor  după caz  ; 

·        acte de venituri  în funcţie de ocupaţia solicitantului şi a membrilor de 

familie; 

·        copie certificat de deces  după caz  . 

       Documente necesare în vederea obţinerii ajutoarelor de înmormântare 

      ·        cerere pentru acordarea ajutorului de înmormântare ; 

·        copie acte de identitate a persoanei solicitante ; 



·        certificatul de deces, în original şi în copie ; 

·        acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de 

rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de 

moştenitor, tutore, curator ; 

·        dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea. 

Modalităţi de plată 

    Ajutorul de înmormântare se acorda în bani doar pentru beneficiarii de venit 

minim garantat. 

    Ajutorul de urgenţă ( în funcţie de situaţie) se acordă în bani/în natură pe baza 

Dispoziţiei primarului de acordare a ajutoarelor de urgență care are la bază 

solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi 

ancheta socială efectuată de personalul Compartimentului de Asistenţă Socială 

din cadrul Primăriei Orașului Săveni, județul  Botoşani, prin care se certifică 

situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile 

ori persoanele singure. 

   Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă se suportă din bugetele 

locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alocația pentru susținerea familiei potrivit Legii nr.277/2010 

Alocaţia pentru susţinerea familiei 

 Baza legală de acordare: 

 1. Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

2.  H.G. nr.38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei, cu modificările si completările ulterioare 

3. Ordin nr. 1474/06.05.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor 

prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 

aprobate prin HG nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG 

nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011; 

7. Legea 292/20.12.2011  Legea asistenţei sociale. 

 Condiţii de acordare: 

 

     Alocaţia pentru susţinerea familiei se instituie ca formă de sprijin pentru 

familiile şi persoanele singure care au în creştere şi în  îngrijire copii în vârstă 

de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de 

familie de până la 530 lei. 

  Beneficiază de această alocaţie, familiile ai căror membri sunt cetăţeni români 

care locuiesc în România precum şi familiile şi persoanele singure care nu au 

cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 

    a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului 

Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în 

care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; 

    b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o 

formă de protecţie; 



    c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în 

condiţiile legii. 

  

    Beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei: 

     1. familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care 

locuiesc împreună, denumită în continuare familie. 

    2. familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia 

şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie 

monoparentală. 

       Se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai 

fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se 

consemnează în ancheta socială. 

        Prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre 

următoarele situaţii: 

    a) este necăsătorită; 

    b) este văduvă; 

    c) este divorţată; 

 d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre 

judecătorească; 

    e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de 

zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea 

copiilor; 

    f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la 

lit. a) - e); 

    g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul 

sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - c). 



  Sunt consideraţi ca făcând parte din familie şi copiii încredinţaţi în vederea 

adopţiei, cei aflaţi în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a 

instituit tutela, potrivit legii. 

    Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocaţie doar pentru copiii săi, 

luându-se în considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de 

membrii familiei, cu excepţia celor provenite din alocaţiile de plasament şi alte 

sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în 

condiţiile legii. 

     În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de 

învăţământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, condiţia de 

a locui împreună se consideră îndeplinită şi pe această perioadă, dacă se prezintă 

dovada că sunt în întreţinerea familiei ori a persoanei singure. 

   În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de 

învăţământ în străinătate, aceştia sunt luaţi în calcul la stabilirea dreptului la 

alocaţie doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă dovada frecventării 

cursurilor şi a numărului absenţelor înregistrate de copil/copii, eliberată de 

unitatea de învăţământ din străinătate, iar aceasta funcţionează în condiţiile 

legislaţiei statului respectiv. 

Cuantumuri:  

Pentru familia care este formată din 2 părinţi cuantumurile sunt: 

   1) în cazul în care venitul net  lunar pe membru de familie se situează 

până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este: 

               a)  82 lei pentru familia cu un copil 

               b)  164 lei pentru familia cu 2 copii 

               c)  246 lei pentru familia cu 3 copii 

               d)  328 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii. 

  2) în cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează între 

201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:   

                   a)  75 lei pentru familia cu un copil; 

                   b)  150 lei pentru familia care are 2 copii; 



                   c) 225 lei pentru familia care are 3 copii; 

                   d) 300 lei pentru familia care are 4 sau mai mulţi copii. 

      Pentru familia formată dintr - un părinte, cuantumurile sunt: 

  1) în cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează până 

la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este: 

           a)  107 lei pentru familia cu un copil 

           b)  214 lei pentru familia cu 2 copii 

           c)  321 lei pentru familia cu 3 copii 

           d) 428 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii. 

  

   2) în cazul in care venitul net lunar pe membru de familie se situează între 

201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este: 

                 a)  102 lei pentru familia cu un copil; 

                 b) 204 lei pentru familia care are 2 copii; 

                 c) 306 lei pentru familia care are 3 copii; 

                 d) 408 lei pentru familia care are 4 sau mai mulţi copii. 

Documentele necesare întocmirii dosarului de alocaţie: 

·        Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de 

domiciliu; 

·        Buletin de identitate, carte de identitate; 

·        Certificat de căsătorie; 

·        Certificat de deces (acolo unde este cazul); 

·        Certificat de naştere pentru copiii până la 14 ani; 

·        Hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (după caz); 

·        În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în 

care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de 

întreţinere; 

·        Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit 

legii; 



·        Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; 

·     Hotărârea judecătorească sau , după caz, hotărârea comisiei pentru 

protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii; 

·        Decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura 

plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii; 

·        Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia 

autorităţii tutelare, potrivit legii; 

·        Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei 

minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, 

respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant 

legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească; 

·        Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată 

dispărut/dispărută; 

·        Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată 

preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă 

privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; 

     Pentru familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română dar sunt 

cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic 

European , ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state nu se solicită livretul de 

familie. Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de 

reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara 

de origine, traduse şi legalizate, precum şi cu alte documente eliberate de 

autorităţile române competente. 

·        Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă 

fond de stat sau chiriaş la proprietar ; 

·        Adeverință de stare materială de la Registrul Agricol,  din cadrul 

Primăriei Orașului Săveni, județul Botoșani,  din care să rezulte bunurile 

mobile şi imobile aflate în proprietate. 

·        Adeverință cu bunurile impozabile deținute în proprietate, de la 

Compartimentul impozite și taxe din cadrul Primăriei Orașului Săveni, 

județul Botoșani. 



·        Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă repetă anul școlar sau 

nu , și din ce motiv, și dacă înregistrează sau nu absențe nemotivate in 

cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare; 

·        Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna 

anterioară depunerii cererii cu specificaţia dacă primeşte sau nu bonuri 

de masa (respectiv valoarea lor); 

·        Dovada indemnizaţie cu caracter permanent; 

·        Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii); 

Modalităţi de plată 

  Plata drepturilor pentru alocaţia pentru susţinerea familiei se asigură de către 

Agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a municipiului Botoşani, prin decizie a 

directorului executiv, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent 

personal sau în cont de card. 

  Emiterea deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale are la bază 

dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de cererea tip, 

certificată de primar. 

  Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei de susţinere 

a familiei, primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale până la data 

de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, cererea tip şi 

dispoziţia primarului privind acordarea dreptului. 

Unde se depune dosarul 

  Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea alocaţiei pentru 

susţinerea familiei (anexa nr.1) însoţită de actele doveditoare privind 

componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Direcția de 

Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Săveni, județul  Botoşani. 

 

Documente atasate 

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea unor drepturi de asistenta sociala 

 

http://www.splasbotosani.ro/descarca?coddocument=55


 

Anexa nr.1a -Cerere de modificare a cererii de acordare a unor drepturi 

(ASF,VMG, Aj.incalzire) 

 

Anexa nr.1 -Cerere acordare a unor drepturi de asistenta sociala 

(ASF;VMG,Aj.incalzire) 
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Concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor potrivit OUG nr.111/2010 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului 

 Baza legală de acordare 

 OUG nr. 111/08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HG nr.52/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010; 

 Ordin nr. 1474/06.05.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a 

unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

aprobate prin HG nr.50/2011; 

 Legea 292/20.12.2011 Legea asistenţei sociale.  

Condiţii de acordare 

     În calculul celor 12 luni, se include şi perioadele în care persoanele s-au aflat 

în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: 

 şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanent în străinătate; 

 au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii; 

 au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, 

potrivit legii; 

 au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de 

pensii în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în 

condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care 

reglementează concedierile colective; 

 au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a 

OUG nr.44/2006, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de 

asigurare socială; 

 au beneficiat de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la 

vârsta de 2 ani, respective până la vârsta de 3 ani în cazul copilului cu 

handicap; 

 au beneficiat de pensii de invaliditate; 



 au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare 

şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta 

şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii; 

 au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor 

guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, o perioadă 

din cele 12 luni anterioară naşterii copilului; 

 se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa 

angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive 

economice, tehnologice, structural sau similare, potrivit legii; 

 se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale 

învăţământului preuniversitar/universitar, organizat potrivit legii, cu 

examen de licenţă / de absolvire / de diplomă, în vederea angajării / 

continuării studiilor / trecerii în şomaj, potrivit legii." 

    De indemnizaţia pentru creşterea copilului beneficiază, opţional, oricare dintre 

părinţii fireşti ai copilului. 

   Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care au adoptat copilul, 

cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în 

plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost 

numită tutore. 

     Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în 

care solicitantul îndeplineşte cumulative următoarele condiţii: 

este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid; 

 are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; 

 locuieşte împreună cu copilul / copiii pentru care solicită drepturile în 

România şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia / acestora. 

Cuantum 

  Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete 

realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului şi 

nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat 

în plată şi nici mai mare de 8500  lei. 

    Drepturile reprezentând indemnizații și stimulent de inserție se stabilesc după 

cum urmează: 



a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul 

de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la 

acea dată; 

b) începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 

de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc 

condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a 

indemnizației aferente; 

c) începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau 

încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la 

data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a 

copilului; 

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul 

în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-c). 

Documente necesare 

 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2/3 ani, se acordă, la 

cerere, în baza următoarelor documente, după caz: 

 Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea indemnizaţiei 

pentru creşterea copilului(Anexa nr.1)  

 actul de identitate al solicitantului şi a celuilalt părinte, după caz; 

 certificatul de naştere al copilului ; 

 certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap , după caz; 

 certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanelor adulte , după 

caz; 

 adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator 

(anexa 2), după caz, din care să rezulte că persoanele care solicită acest 

drept au realizat în ultimele 24 luni anterioare datei naşterii copilului, timp 

de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit 

prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

 copie după cererea de suspendare a activităţii depuse de solicitant către 

angajator; 

 Decizia de suspendare  a activităţii eliberată de angajator; 

 adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate sau, după 

caz, alte dovezi, din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate, 



 anchetă socială din care să rezulte că solicitantul se ocupă de creşterea şi 

îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament nici 

unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei 

persoane fizice, în cazul părinţilor necăsătoriţi iar copilul este recunoscut; 

 adeverinţă eliberată de Casa judeţeană de Pensii privind determinarea 

stagiului de cotizare a solicitantului; 

 alte acte necesare, după caz, stabilirii dreptului, prevăzute în normele 

metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 111/2010 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 dovada eliberată de autorităţile competente pentru realizarea veniturilor 

din activităţi independente sau, după caz, din activităţi agricole şi a plăţii 

impozitului pentru acestea. 

 

Unde se depune dosarul 

 

   Persoanele cu domiciliul în orașul Săveni, județul  Botoşani pot depune 

dosarele pentru stimulent de inserție / îndemnizaţie creştere şi îngrijire copil, la 

Direcția de asistență socială din cadrul Primăriei orașului Săveni, județul 

Botoșani.   

Documente atasate 

 

Anexa 2 Adeverința de venit - concediu creștere copil 

 

Anexa nr.1 -Cerere acordare indemnizație creștere copil / stimulent de 

inserție 
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Alocatia de stat pentru copii potrivit Legii nr.61/1993 

LEGEA nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și 

completarile ulterioare 

  

HOTĂRÂREA nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, 

precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de 

stat pentru copii 

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea alocației 

de stat conform Legii 61/1993 ( vor fi prezentate si actele in original pentru 

conformitatea copiilor) 

- copie acte de identitate ale părinților, 

- copie certificat de naștere al copilului 

-copie certificat de cãsãtorie 

-copie livret de familie, actualizat 

- extras de la banca (codul IBAN) dupa caz 

- 1 dosar cu sina 

   Pentru copiii născuți în străinătate ca și document justificațiv este necesar 

formularul E411 sau orice alt document eliberat de instituțiile competente din 

statul membru respectiv, cu mențiunea că familia nu are dreptul la prestații 

familiale în acel stat membru. Aceste documente se depun în original în limba 

oficială a statului respectiv, cât și traducerea în limba română. 

 Acte ce se completeazã la depunerea dosarului 

  Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii (anexa 1 la NM) 

Documente atasate 



 

Formular Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii  

Ajutoare de incălzire a locuintei conform OUG nr.70/2011 

ORDONANTA DE URGENTA NR.70/2011  privind măsurile de protecție 

socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂRÂREA NR. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare 

Actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței 

Dosarul se depune la Direcția de Asistenta Socială din cadrul Primăriei 

Orașului Săveni și trebuie să cuprindă următoarele acte: 

     Ajutorul pentru  încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri 

1.       actele doveditoare privind componenţa familiei(copii), 

-          acte de identitate (BI/CI , certificate de naştere pentru copiii sub 

14 ani), 

-          certificat de căsătorie (după caz), 

-          certificat de deces (după caz), 

-          hotărâre judecătorească de divorţ (după caz), 

-          hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea 

adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei , 

-          hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia 

copilului privind măsura plasamentului pentru copii(după caz), 

-          decizia directorului general al DGASPC sau hotărârea 

judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, 

-          hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei , 

2.a) actele doveditoare privind veniturile nete, cu caracter 

permanent, realizate în luna anterioară depunerii cererii, 

http://www.splasbotosani.ro/descarca?coddocument=51


-           adeverinţa de salariat (venitul net),cu menţiunea dacă 

beneficiază sau nu de bonuri de masă  , 

-          talon de pensie, 

-          talon de plată pentru diverse indemnizaţii, etc. 

  b) beneficiarii de subvenţii APIA vor prezenta decizia de acordare a 

plăţilor de la ultima campanie agricolă 

3.bunurile deţinute, 

        - contractul de proprietate/închiriere a locuinţei, comodat, 

concesiune, 

-          acte doveditoare privind bunurile deţinute în alte unităţi 

administrativ-teritoriale pentru toţi membrii familiei peste 18 

ani  (după caz),               

 

Documente atasate 

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea unor drepturi de asistenta sociala  

 

Anexa nr.1a -Cerere de modificare a cererii de acordare a unor drepturi 

(ASF,VMG, Aj.incalzire) 

 

Anexa nr.1 -Cerere acordare a unor drepturi de asistenta sociala 

(ASF;VMG,Aj.incalzire) 
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Stimulentul educational (tichete de grădiniță) conform Legii 248/2015 

LEGEA nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completarile 

ulterioare 

  

HOTĂRÂREA nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu 

modificările și completarile ulterioare 

     Beneficiază de stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale 

pentru grădiniță, copiii din familii defavorizate, cetățeni români, care au 

domiciliul sau reședința în România, în vederea creșterii accesului la educație al 

acestora 

     Stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români, 

fără domiciliu sau reședință și/sau fără locuință, denumiți persoane fără 

adăpost, numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de 

asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc. 

      Beneficiază de stimulent și copiii din familii defavorizate care nu au 

cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații: 

     a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului 

Economic European, ai Confederației Elvețiene sau străini, pe perioada în care 

au domiciliul ori, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române; 

        b) sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o 

formă de protecție; 

        c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în 

condițiile legii. 

   Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru 

grădiniță este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. 



  Dreptul la stimulentul educațional se acorda începând cu luna în care 

beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere și declarație 

pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența 

familiei, veniturile acesteia și înscrierea/frecventarea activităților organizate de 

grădiniță.  

  Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile 

organizate în cadrul unităților din învațământul preșcolar, în perioada septembrie 

- iunie. 

 Criterii de eligibilitate: 

a) copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

b) venitul lunar pe membru de familie este de până la nivelul venitului minim 

garantat pentru o persoană, prevăzut de Legea nr.416/2001 privin venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare (248 lei) 

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea 

stimulentului educațional conform Legii 248/2015  

( vor fi prezentate si actele in original pentru conformitatea copiilor) 

- dovada înscrierii la gradiniță a copilului pentru care se solicita tichetul 

- copie acte de identitate , ori certificate de nastere pentru toti membrii 

familiei , 

-copie certificat de căsătorie 

-copie hotărâre judecãtoreascã de divorț ( dacă este cazul ) 

-hotărâre de încuviințarea adopției, de încredințare sau plasament 

-decizie de numire ca tutore sau curator , 

-certificat de încadrare în categoria persoanelor cu handicap 

-copie contract locuintã 



-adeverințã eliberatã de angajator cu venitul net și mențiunea dacă primește sau 

nu bonuri de masa (valoarea lor) inclusiv pentru cei angajați cu convenție civilă 

-pentru șomeri - talon de platã a indemnizației de șomaj 

-pentru pensionari - cupon de pensie 

- 1 dosar cu șină 

 Acte ce se completeazã la depunerea dosarului 

  Cerere - declarație pe proprie răspundere pentru acordare stimulentului 

educațional (anexa 1 la NM) 

  

 

Condiții : 

 Actele se depun până la data de 30 aprilie a anului școlar 

 Venitul net pe membru sub 284 lei 

 Orice modificare de venit sau component a familiei se anunță în termen de 

15 zile 

 

 

Documente atasate 

 

Cerere pentru acordarea stimulentului educational (anexa 1)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.splasbotosani.ro/descarca?coddocument=58


 


