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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Zaharia Ana Liliana 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileşte modul de realizare a activităţii privind organizarea și evidenta specifică in domeniul 

asistenței sociale de către persoanele din cadrul Compartimentului Asistență Socială; 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură are aplicare directă în activitatea de organizare si evident specifică in 

domeniul asistenței sociale şi se aplică de către Compartimentul Asistență Socială. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială modul 

de organizare si evidenta a activitatilor specifice in domeniul asistentei sociale. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 292 / 2011 privind asistenţa socială, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 HG nr. 90 / 2003 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu completările și 

modificările ulterioare; 

 Legea nr. 416 / 2001 actualizată, privind venitul minim garantat, cu completările și 

modificările ulterioare; 

 HG nr. 778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

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

 HG 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare;  

 HG 559 / 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local / Dispoziţii ale primarului, instrucţiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretariat 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Asigurarea accesului la serviciile de asistență socială a tuturor persoanelor aflate in dificultate, 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale, respectarea drepturilor copilului atat in familie cat si in 

sistemul de protectie, dezvoltarea retelei de servicii sociale la nivel comunitar, imbunatatirea si 

diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu handicap, sprijinirea persoanelor aflate in 

cautarea unui loc de munca, prevenirea separarii copilului de parinti, suport pentru tinerii din sistemul 

institutionalizat, plasament familial in vederea integrarii in viata socială normala. Prin procesul de 

asistenţă socială se asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială prevăzute de lege. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Nr. crt. Denumire document 

1 

Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de 

asistență socială, prevăzute în anexa 1 la HG nr. 50/2011 (modificată prin HG 559 

/ 2017), pentru acordarea unor drepturi de asistenţa socială 

2 

ANEXA Nr. 1a Cerere - declarație pe propria răspundere pentru modificarea 

cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentrua cordarea unor 

noi drepturi 

3 
Ancheta socială, formular prevăzut in anexa 2 la HG nr.50/2011 (modificată prin 

HG 559 / 2017) 

4 Dispoziţiile Primarului de acordare a unor drepturi de asistenţa socială  

5 
Formularele prevazute in legislatia referitoare la acordarea venitului minim 

garantat 

 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele sunt specifice sistemului de asistență socială. 
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8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente primare sunt depuse de solicitanți la registratura primăriei. Ele sunt direcționate 

către compartimentul asistență socială din cadrul primăriei, urmându-și procedura în functie de situație 

(primire documente, analiză documente, solicitări de clarificări, emiterea documentelor specifice pentru 

fiecare activitate, aprobarea / avizarea acestora de către persoanele abilitate).    

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă 

de asistență socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar. 

Beneficiază de reglementările privind ajutorul social și familiile sau persoanele singure, cetățeni ai altor 

state sau apatrizi, care au reședința sau, după caz, domiciliul în România, în condițiile legislației române. 

 

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile venitului minim garantat, 

transformat în lei, și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Dacă din calculul în lei rezultă 

fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului. Dacă din calcul rezultă un 

ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.  

 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 

beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, 

fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. 

Fac excepție de la aceste prevederi familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până 

la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în prima lună de 

plată. 
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Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază 

familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. Numărul zilelor de lucru, limitate 

la norma lunară de 21,25, se stabilește prin împărțirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracțiile se 

întregesc în plus. 

Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din 

familie, cu acordul primarului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau 

lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial 

capacitatea de muncă. 

 

Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă, să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind 

normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de 

interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului 

local. În funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor 

de muncă, planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și 

aprobat prin hotărâre a consiliului local.  

Primarul are obligația să afișeze planul de acțiuni sau de lucrări de interes, lista cuprinzând 

beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes 

local.  

Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se transmit agențiilor pentru prestații sociale 

județene, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local.  

 

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități au obligația 

de a prezenta o adeverință care să ateste că sunt înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței 

de muncă județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale pentru 

ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă și că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea 

la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste 

agenții. 

 

Prin persoană aptă de muncă se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții:  
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a. are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare; 

b. nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege; 

c. are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă 

pentru prestarea unei munci.  

 

Incapacitatea fizică și psihică este dovedită cu acte eliberate în condițiile legii. 

Face excepție de la îndeplinirea obligațiilor de prestare a orelor de muncă și a condiției sunt în 

evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă, și nu au refuzat 

un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare 

profesională oferite de aceste agenții, persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele 

situații:  

a) asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de 

până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit 

prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;  

b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau 

persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la 

domiciliu, în condițiile legii;  

c) participă la un program de pregătire profesională; 

d) este încadrată în muncă.  

 

 La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în 

considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, 

inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, 

alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de 

întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 

277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a alocației de stat pentru copii, 

prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a bugetului 

personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ajutoarelor de stat 

acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea 

ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și 
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completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor școlare, a sumelor acordate în 

baza art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

a stimulentului educațional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, 

sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți 

din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind 

aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului 

național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare, a sumelor 

acordate în baza Programului național de protecție socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea 

Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii 

care frecventează învățământul profesional, precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter 

ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu 

caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată 

 

Ajutorul social, în condițiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria 

răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia. 

Existența oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menționează în declarația pe 

propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social. 

În situația în care familia asigură creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de 

până la 18 ani, se completează o singură cerere, atât pentru solicitarea ajutorului social, cât și pentru 

solicitarea alocației pentru susținerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

În situația în care solicitarea ajutorului social și/sau, după caz, a alocației pentru susținerea 

familiei se realizează în perioada prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. g) din Ordonanța 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, se completează o singură cerere, care 

include și solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței prevăzut de respectiva ordonanță de urgență.  

 

Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este 

familia. 
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Cererea de acordare a ajutorului social și declarația pe propria răspundere se înregistrează la 

primarul localității în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința titularul. În cazul cetățenilor 

străini sau apatrizi, cererile și documentele aferente se depun la primarul localității în a cărei rază 

teritorială aceștia își au reședința sau, după caz, domiciliul. 

 

 Cererea de acordare a ajutorului social se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la 

data înregistrării. În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a 

ajutorului social, primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

 

În vederea verificării informațiilor declarate de titular privind veniturile supuse impozitului pe 

venit, primarul solicită organului central fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria 

eliberarea unui document care să ateste situația veniturilor persoanelor din familia/familiile 

solicitantă/solicitante, în conformitate cu art. 69 alin. (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Verificarea se efectuează și în vederea 

îndeplinirii condițiilor de acordare a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea 

locuinței, în situația în care acestea au fost solicitate odată cu ajutorul social.  

 

Ancheta socială se efectuează de personalul serviciului public de asistență socială din subordinea 

consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul 

propriu de specialitate al primarului. Răspunderea asupra conținutului anchetei sociale revine și 

persoanelor care au efectuat și au semnat ancheta socială. 

  

În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei 

sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului social și/sau, 

după caz, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței.  

  

Stabilirea dreptului la ajutorul social și a cuantumului acestuia se face prin dispoziție scrisă a 

primarului. Dispoziția primarului va conține și stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 

și/sau la ajutorul pentru încălzirea locuinței, după caz.  
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În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligația 

să emită dispoziția de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social. 

Dispoziția primarului se comunică titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de 

la data emiterii. 

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. 

 

Primarul și secretarul unității administrativ - teritoriale răspund, în condițiile legii, de realitatea 

și legalitatea operațiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia.  

  

Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziție a 

primarului și se comunică atât noului titular al ajutorului social, cât și celui înlocuit. În cazul în care 

schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziția primarului se comunică și acestora. 

 

Plata ajutorului social se asigură de către agențiile pentru prestații sociale județene, denumite 

agenții teritoriale, prin decizie a directorului. Decizia directorului agenției teritoriale conține și stabilirea 

plății alocației pentru susținerea familiei, dacă este cazul.  

 

Emiterea deciziei are la bază dispoziția primarului privind acordarea dreptului, însoțită de copia 

cererii de acordare a ajutorului social și a declarației pe propria răspundere, precum și de copia fișei de 

calcul.  

 

Până la data de 5 a fiecărei luni, primarul are obligația de a transmite la agenția teritorială, pentru 

luna anterioară, următoarele:  

a. documentele (cererea de acordare a ajutorului social, declarația pe propria răspundere, 

precum și fișa de calcul), pentru noile drepturi de ajutor social stabilite, pe bază de 

borderou, al cărui model este prevăzut în normele metodologice de aplicare a legi; 

b. situația centralizatoare privind titularii ajutorului social și sumele de plată; 

c. documentele privind situația lunară cu activitățile realizate din planul de acțiuni sau de 

lucrări de interes local. 

d. lista cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.  
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Situația centralizatoare prevăzută la lit. b) reprezintă document de plată și se transmite atât în 

original, semnat de primar, cât și în format electronic.  

  

Titularul ajutorului social are obligația să comunice primarului, în scris, orice modificare cu 

privire la domiciliu, venituri și la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a 

intervenit modificarea. În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului 

social mai mari de 10 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică.  

Modificarea cuantumului sau încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziție scrisă 

a primarului, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. 

 

În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii 

dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. În situația în 

care beneficiarii de ajutor social sunt și beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei prevăzute de 

Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ancheta socială se efectuează 

o singură dată, pentru ambele beneficii de asistență socială acordate. 

 

În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei 

sociale , se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului social și/sau, 

după caz, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței.  

 

În cazul în care în urma anchetei se constată situații ce conduc la modificarea cuantumului, 

suspendarea sau încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziție scrisă. 

 

Pentru menținerea dreptului la ajutorul social, pentru persoanele apte de muncă din familiile 

beneficiare, se verifică lunar dacă au încheiat un contract individual de muncă, că nu au refuzat un loc 

de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare 

profesională oferite de către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

 

Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și inspectoratul teritorial de muncă transmit 

agenției teritoriale, lunar, situația nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care 

s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de 
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muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare 

profesională. 

 

Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea 

ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței 

de muncă atrage suspendarea plății ajutorului social. 

Refuzul repetat de 3 ori al unui loc de muncă oferit și/sau de a participa la serviciile pentru 

stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională conduce la încetarea dreptului la ajutorul 

social. 

 

Plata ajutorului social se poate suspenda numai prin decizie a directorului executiv, în 

următoarele situații:  

a) în situația în care agenția teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar, că 

s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social; 

b) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru 

titularul ajutorului social; 

c) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi 

a României s-au constatat date eronate cu privire la componența familiei sau a veniturilor 

beneficiarilor; 

d) în situația în care pe baza informațiilor transmise de agențiile teritoriale pentru ocuparea 

forței de muncă și de inspectoratele teritoriale de muncă, se constată că persoanele apte de 

muncă din familiile beneficiare de ajutor social au încheiat un contract de muncă sau au 

refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de 

muncă și de formare profesională oferite.  

Plata ajutorului social se suspendă, începând cu luna următoare celei în care s-a făcut 

constatarea. 

 Directorul agenției teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuiește familia sau 

persoana singură verificarea situației sau, după caz, dispune efectuarea de verificări de către inspectorii 

sociali de la nivelul agenției teritoriale. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită 

acestuia, din oficiu, după caz, în același cuantum sau în cuantum modificat, dacă cele constatate nu 

conduc la încetarea dreptului. 
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Efectuarea obligațiilor referitoare la prestarea orelor de muncă în luna următoare celei în care s-

a produs suspendarea efectivă a plății are ca efect reluarea plății drepturilor începând cu luna următoare.  

  

 Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situații:  

a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege; 

b) în cazul în care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate și în 

termen de 3 luni de la data suspendării plății nu au fost îndeplinite obligațiile referitoare 

la prestarea orelor de muncă  

c) în cazul în care, după verificarea impusă de situațiile de suspendare, se constată că 

beneficiarul ajutorului social nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege;  

d) în cazul în care pe parcursul acordării dreptului la ajutorul social beneficiarii refuză să 

furnizeze informații cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate;  

e) în cazul în care se constată situația de refuz repetat de 3 ori al unui loc de muncă oferit 

ș/sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare 

profesională conduce la încetarea dreptului la ajutorul social. 

 

Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziție scrisă a primarului. În situația de 

încetare, agenția teritorială are obligația de a comunica primarului înregistrarea situației de refuz repetat 

de 3 ori al unui loc de muncă oferit ș/sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de 

muncă și de formare profesională, în vederea emiterii dispoziției de încetare a dreptului.  

 

Încetarea plății ajutorului social se face prin decizie a directorului agenției teritoriale, pe baza 

documentelor enumerate anterior, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat. Decizia 

directorului agenției teritoriale se comunică titularului în termen de 30 de zile de la data emiterii. 

 

În cazul în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate 

privind componența familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări 

ale acestora, primarul emite dispoziție de suspendare a dreptului pe care o transmite directorului agenției 

teritoriale în vederea emiterii deciziei de suspendare a plății ajutorului social și verifică cauzele care au 

generat această situație. 
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În situația în care, în urma verificării, se constată că familia sau persoana singură are dreptul în 

continuare la ajutorul social în cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de către titular se achită 

acestuia, pe bază de cerere înregistrată la agenția teritorială. 

În cazul în care, în urma verificării, se constată că familia sau persoana singură are dreptul la un 

ajutor social în sumă mai mare sau, după caz, mai mică, noul cuantum se stabilește printr-o nouă 

dispoziție scrisă a primarului. 

 

Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor social se recuperează de la titularul dreptului 

ajutorului în termenul general de prescripție prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare. 

Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către agenția teritorială, 

în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor 

măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru 

modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015. 

Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul semnează un angajament de plată la 

solicitarea dreptului, aceste sume putând fi recuperate și din alte drepturi plătite de agenția teritorială. 

În situația în care titularul refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite 

necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar. 

 

Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum și persoanele care fac parte din familiile 

beneficiare de ajutor social au dreptul la asigurare socială de sănătate, cu plata contribuției din alte surse, 

în condițiile legii. 

 

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea 

de către primar a obligațiilor referitoare la planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, cele 

referitoare la efectuarea anchetei socile, cele referitoare la dispoziția primarului, cele referitoare la 

transmiterea către agențiile județene a documentelor obligatorii. 
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Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, neîntocmirea de 

către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de 

persoanele cu atribuții în domeniul protecției sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităților 

administrației publice locale a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și 

nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor de soluționare a 

cererii de acordare a ajutorului social de 30 de zile de la depunerea cererii, respectiv de comunicare a 

dispoziției primarului în termen de 5 zile de la emiterea acesteia. 

 

 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei neîndeplinirea de 

către titularul ajutorului social a obligației de a comunica primarului, în scris, orice modificare cu privire 

la domiciliu, venituri și la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit 

modificarea. 

 

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:  

a) de către inspectorii sociali; 

b) de către primari sau persoanele împuternicite de aceștia, în cazul contravenției savârșite 

de titularii ajutorului social.  

Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond 

sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, 

conform atribuțiilor  

  

 Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici 

decât cele reale, în scopul de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune și se 

pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal. 

 

  

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 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 ori fără cetăţenie română, precum şi apatrizii. 
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 Prin sintagma locuiesc şi gospodăresc împreună, se înţelege persoanele care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa 

comună, înscrisă în actele de identitate; 

b) contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din 

valorificarea acestora ori la consumul acestora; 

c) constituie o familie, aşa cum este definită aceasta la art. 2 din lege. 

 

 Prin gospodărie se înţelege unitatea formată din mai multe familii şi/sau persoane care locuiesc 

împreună, contribuie împreună la achiziţionarea ori realizarea unor bunuri şi a unor venituri din 

valorificarea acestora ori la consumul lor. 

 

 Prin sintagma copiii aflaţi în întreţinere, se înţelege, după caz: 

a) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi, 

prevăzută de lege, până la finalizarea acestor cursuri, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; 

b) tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap 

grav sau accentuat. 

 

 Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale 

persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevăzut la art. 4 din lege, 

transformat în lei.  

  

 Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele 

doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de 

către membrii acesteia.  

 

 Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 9, însoţite de actele doveditoare 

privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează într-un registru 

special la primăria comunei, în a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reşedinţa. 

În cazul persoanelor fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, cererea însoţită de documentele) se 

înregistrează într-un registru special la primăria comunei, în a cărui rază teritorială solicitantul trăieşte 

şi se află în evidenţa serviciului public de asistenţă socială. În situaţia în care un membru al familiei ori 

persoana singură care solicită ajutorul social are domiciliul sau reşedinţa în altă unitate administrativ - 

teritorială, cererea va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de primăria comunei, oraşului, municipiului 
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sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în care aceasta are domiciliul sau reşedinţa, din care 

să rezulte că nu beneficiază de ajutor social. 

 

 Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor 

familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie: 

a) certificatele de naştere ale copiilor; 

b) livretul de familie; 

c) certificatul de căsătorie; 

d) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit 

legii; 

e) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; 

f) acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ; 

g) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap 

accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere; 

h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. 

 Actele prevăzute la lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de familie. 

 Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de 

la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, 

de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului. 

 

 Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, păstrându-se actele care au stat 

la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum şi cele depuse ulterior 

de solicitant. 

 

 În vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, în mod 

obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului 

social, pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare. Ancheta socială se 

realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după 

caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, 

în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Datele referitoare la familia sau persoana 

singură se înregistrează în formularul de anchetă socială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. 

 La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care 

cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social. În 

acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează şi se semnează de persoanele în cauză. 
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Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social 

 Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 din lege, 

transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul. Dacă 

din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului. 

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. 

 

 În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana/persoanele din cadrul serviciului 

public de asistenţă socială sau, după caz, persoana/persoanele desemnată/desemnate prin dispoziţie a 

primarului completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe 

propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta 

socială. 

 

 În cazul în care un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face 

dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează 

o activitate realizând venituri cu caracter salarial, cuantumul ajutorului social, se majorează cu 15%. 

 

 La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în 

considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, 

inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, 

alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de 

întreținere și alte creanțe legale, cu excepția următoarelor categorii de venituri:  

a. alocația pentru susținerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010, 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 și completările ulterioare; 

c. bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

d. ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri 

financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând 

cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările 

ulterioare; 

e. bursele școlare și sumele acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
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f. stimulentul educațional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu 

modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate; 

g. sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea 

criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului 

național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare; 

h. sumele acordate în baza Programului național de protecție socială «Bursa profesională», 

prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de 

către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional; 

i. veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile 

Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de 

zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale 

sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu 

perioada pentru care au fost acordate.  

 

 Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după 

caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.  

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, cuprinde clădiri şi alte bunuri mobile, 

precum şi suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte 

cumulat suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.  

 

 Pentru determinarea sumelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile 

locale din subordine, pune la dispoziţia primarilor, pe bază de protocol, elementele tehnice necesare 

stabilirii valorii nete de producţie pentru suprafeţe de teren, animale şi păsări. Documentul rezultat în 

urma stabilirii valorii nete se listează şi se anexează la fişa de calcul. 

 

 În situaţia în care suprafeţele de teren deţinute de solicitant, indiferent de calitatea acestora, nu 

sunt cultivate, pentru evaluarea acestora se va lua în calcul cea mai mică valoare netă. 

 

 Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de 

deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista prevăzută la art. 18 nu beneficiază de ajutor 

social. 
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 Lista prevăzută la art. 18 se afişează într-un loc vizibil la primăria comunei. Informarea 

populaţiei poate fi făcută şi pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale.  

 

 În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale şi pe baza 

documentelor depuse. secretarul are obligaţia să prezinte primarului, pentru aprobare, dispoziţia de 

acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social. Dispoziţia scrisă a primarului,, se comunică 

solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia. 

 

 Dispoziţia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, însoţită de copia cererii de 

acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar, precum şi de 

copia fişei de calcul, se transmite pe bază de borderou la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială 

judeţene. Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale documentele, precum şi situaţia 

centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, până la data de 5 a fiecărei luni, 

pentru luna anterioară.  

 Pentru drepturile stabilite anterior, pe data de 5 ale lunii primarul transmite 

modificări/suspendări/încetări ale dreptului cu efect din luna respectivă. 

  

 Situaţia centralizatoare reprezintă document de plată pe baza căruia agenţiile teritoriale 

efectuează plata drepturilor de ajutor social. 

 

 Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile teritoriale, prin decizie a directorului, şi se 

efectuează lunar, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card, ţinând seama de 

opţiunea beneficiarului. 

 

 După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligații:  

a. să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, 

veniturile și la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit 

aceasta; 

b. să furnizeze toate informațiile necesare pentru efectuarea anchetei prevăzute la art. 141 alin. 

(1) din lege; 

c. să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de muncă din familie efectuarea 

orelor prevăzute la art. 6 alin. (2) - (6) din lege.  
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 Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social și care nu realizează venituri din 

salarii sau din alte activități, potrivit legii, au obligația de a nu refuza un loc de muncă oferit sau 

participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională. În 

vederea verificării îndeplinirii de către beneficiari a obligației, primarii transmit agențiilor teritoriale 

lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. Fac excepție, persoanele apte 

de muncă pentru care se acordă ajutorul social și care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 72 

din lege. Se asimilează persoanelor prevăzute la art. 72 lit. d) din lege și persoanele care au calitatea de 

zilieri, pe perioada cât își păstrează această calitate. 

 

   

  Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din 

salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia să dovedească, cu adeverinţă eliberată de agenţia 

teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele: 

a) că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă în evidenţa agenţiei 

teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; 

b) că nu au refuzat un loc de muncă; 

c) că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la 

servicii de formare profesională şi, după caz, că participă la un program de pregătire 

profesională. 

 

 Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 

beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, 

fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. 

 În vederea aplicării prevederilor anterioare, primarii au următoarele obligaţii: 

a) să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă; 

b) să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru; 

c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii; 

d) să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista 

cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de 

muncă; 

e) să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare aprobării 

acestora. 
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 Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local 

şi poate fi reactualizat pe parcursul anului. 

 

 Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după 

caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la 

calculul ajutorului social. Modificarea cuantumului ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a 

primarului, la propunerea serviciului sau persoanei responsabile, începând cu luna următoare celei în 

care s-a efectuat ancheta socială şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii 

acesteia. 

 

 Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după 

caz, pentru persoana singură, în următoarele situații:  

a. dacă refuză nejustificat efectuarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local; 

b. când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind 

componența familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit 

modificări ale acestora; 

c. când agenția teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 

131 alin. (3) din lege, că sa stabilit un cuantum eronat al ajutorului social; 

d. în situația în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru 

titularul ajutorului social; 

e. în situația în care, în urma verificărilor efectuate conform art. 141 alin. (1) din lege, se 

constată că au intervenit modificări în condițiile de acordare a dreptului la ajutorul social; 

f. în cazul în care se înregistrează situația prevăzută la art. 15 alin. (6) din lege; 

g. în situația în care, în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai 

Curții de Conturi a României, s-au constatat date eronate cu privire la componența familiei 

ori a veniturilor beneficiarilor.  

  

 Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziție scrisă a primarului, începând cu 

luna următoare celei în care s-au constatat de către serviciul sau persoana/ persoanele împuternicite  

situațiile menționate la lit. a), b) și e), și se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii 

acesteia. 

 

 Pentru situațiile prevăzute la lit. c), d), f) și g), plata ajutorului social se suspendă prin decizie a 

directorului agenției teritoriale, începând cu luna următoare celei în care sa făcut constatarea. 
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 În cazul suspendării ajutorului social în condițiile prevăzute la lit. a), efectuarea acțiunilor sau a 

lucrărilor de interes local atrage reluarea plății ajutorului social pentru întreaga familie ori, după caz, 

pentru persoana singură, începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat efectuarea acestora. În 

cazul suspendării ajutorului social în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (6) din lege, aceasta se menține 

până la angajarea persoanei apte de muncă din familia beneficiară sau până la înscrierea la serviciile 

pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de către agențiile teritoriale 

pentru ocuparea forței de muncă. Reluarea plății ajutorului social se face prin decizie a directorului 

agenției teritoriale, începând cu luna următoare îndeplinirii condițiilor de acordare. 

 

 Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia încetează începând cu luna următoare celei în 

care a fost constatată una dintre următoarele situații:  

a. dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depășesc nivelurile 

prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, transformate în lei, sau dacă familia sau persoana singură 

deține cel puțin unul din bunurile cuprinse în lista prevăzută la art. 18;  

b. dacă plata ajutorului social a fost suspendată și în termen de 3 luni nu au fost efectuate 

acțiunile ori lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1);   

c. dacă în urma verificării prevăzute la art. 18 alin. (3) din lege se constată că beneficiarul nu 

mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege;  

d. dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social beneficiarii refuză să furnizeze 

informații cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 

141 alin. (2) din lege;  

e. dacă se înregistrează situația prevăzută la art. 15 alin. (7) din lege. 

  

 

 Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se procedează după cum 

urmează: 

a) dacă beneficiarul primeşte în continuare ajutor social, se vor face reţineri eşalonat din drepturile 

aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din aceste drepturi; 

b) dacă beneficiarul nu mai primeşte drepturi în perioada următoare constatării debitului şi titularul 

consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma 

respectivă în contul agenţiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin 

casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare; 

c) dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei şi nu există posibilitatea recuperării din 

alte drepturi, pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale, care constituie titlu 
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executoriu conform art. 21 alin. (3) din lege, debitul se transmite la organele de executare silită 

din cadrul unităţilor administrativ - teritoriale, această instituţie urmând să confirme preluarea 

în continuare a urmăririi debitului respectiv; 

d) debitorii declaraţi insolvabili se scad din activul agenţiei teritoriale şi se trec într-o evidenţă 

specială, cu respectarea procedurilor legale. 

  

 În situaţia în care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a 

decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se va face de la ceilalţi membri 

ai familiei, în calitate de beneficiari ai dreptului. În situaţia în care beneficiarul ajutorului social, 

persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de 

ajutor social. 

 

 Cu prilejul efectuării anchetei sociale, pentru dovedirea situațiilor de necesitate care au fost 

cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite cauzate de 

starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum și pentru 

justificarea acordării ajutorului de urgență, solicitantul are obligația de a prezenta actele doveditoare 

prevăzute la art. 9 alin. (1), precum și, după caz, următoarele acte doveditoare:  

a. documente eliberate de autoritățile competente pentru constatarea calamităților naturale, 

incendiilor, accidentelor; 

b. polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale și sau/înscrisul de constatare și 

evaluare a prejudiciilor, precum și de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul 

producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea 

obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, 

republicată; 

c. adeverință și/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul 

specialist, precum și alte documente medicale justificative eliberate de autoritățile 

competente în domeniu care să ateste situația de dificultate invocată în cerere; 

d. pentru achiziția de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale 

sanitare, dovada eliberată de autoritățile competente privind costul total al acestora, 

precum și cheltuielile suportate de acestea; 

e. alte documente, la solicitarea reprezentantului/ reprezentanților agenției teritoriale care 

efectuează ancheta socială, în funcție de situația constatată.  

 Absența unora dintre documentele nu conduce la refuzul acordării ajutorului de urgență, urmând 

ca prin ancheta socială să se stabilească dacă este necesară sau nu acordarea acestuia. 
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 În situația în care persoana singură/familia care solicită ajutorul de urgență refuză să furnizeze 

informațiile necesare efectuării anchetei sociale, se consideră că aceasta nu se află în situație de 

necesitate pentru acordarea ajutorului de urgență. 

 

 Ajutoarele de urgență, în funcție de situația pentru care se solicită, se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului, în condițiile art. 28 alin. (1) din lege, ținând cont de următoarele criterii, după caz:  

a. gradul de distrugere a locuinței și a bunurilor deținute de familie sau de persoana singură; 

b. tipul locuinței; 

c. asigurarea obligatorie a locuinței potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind 

asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și 

inundațiilor, republicată, și cuantumul despăgubirii; 

d. bolile și afecțiunile medicale și gravitatea acestora; 

e. perioada de tratament medical și de recuperare medicală; 

f. nivelul de decontare a serviciilor medicale, a medicamentelor, a ortezelor, protezelor, 

dispozitivelor medicale etc. de către casele de asigurări sociale de sănătate sau de terți; 

g. calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 

h. calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale; 

i. tipul familiei și numărul membrilor din familie; 

j. veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure; 

k. nivelul de îndatorare al persoanei sau al familiei ce poate determina situații de risc de 

excluziune socială; 

l. posibilitatea de susținere din veniturile proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale 

definite de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, a cheltuielilor suplimentare generate de situația de necesitate sau deosebită; 

m. complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.  

 

 În caz de calamități naturale, inundații, incendii sau alte situații similare, ajutoarele de urgență 

se pot acorda familiilor sau persoanelor singure care locuiesc în respectiva locuință cu contract de 

închiriere, comodat sau care sunt tolerate în locuința respectivă, dacă ajutorul nu a fost solicitat de 

proprietarul locuinței. În acest caz, familiile sau persoanele singure pot beneficia de ajutor de urgență 

numai pentru pierderea, distrugerea sau afectarea bunurilor proprii. 

 

 Plata ajutorului de urgență se poate efectua și către alt membru de familie cu capacitate de 

exercițiu deplină, consemnat în ancheta socială, în situația în care se înregistrează decesul titularului 
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ajutorului de urgență sau acesta se află în incapacitate fizică din cauza stării de sănătate ori intervin alte 

cauze care conduc la imposibilitatea efectuării plății către titularul prevăzut în hotărârea Guvernului. 

 

 Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de 

necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii 

deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local. Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de 

urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi 

ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului 

local sau, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului 

comunei, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află 

familiile ori persoanele singure. 

 

 În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure 

beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din 

cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după 

caz: 

a) certificatul de deces, în original şi în copie; 

b) actul de identitate al solicitantului; 

c) 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; 

d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea. 

 

 Pentru familiile, respectiv persoanele singure beneficiare de ajutor social, contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

  

 Pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de 

ajutor social, în condiţiile legii, în situaţia în care nu este încheiată o poliţă facultativă în baza 

prevederilor art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008, republicată, asigurarea obligatorie împotriva 

cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru 

Prestaţii Sociale, prin agenţiile teritoriale, cu respectarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse 

în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi 

inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 

15/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
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În concluzie : 
Ajutorul social - Acordarea ajutorului social, familiilor si persoanelor singure, cetateni romani 

sau straini, precum si persoanelor fara locuinta aflate in situatie de nevoie, care traiesc în adaposturi 

improvizate.  

Beneficiari - Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al 

venitului minim garantat stabilit prin ordonanta de urgenta. Cuantumul lunar al Venitului Minim 

Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este 

stabilita prin lege la 500 LEI (art. 331 din Legea 76 / 2002). 

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele: 

 Persoana singura = 0.283 x ISR = 142 lei   

 Familia formata din 2 persoane = 0.510 x ISR = 255 lei  

 Familia formata din 3 persoane = 0.714 x ISR = 357 lei  

 Familia formata din 4 persoane = 0.884 x ISR = 442 lei  

 Familia formata din 5 persoane = 1.054 x ISR = 527 lei  

 Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se 

mareste cu 0.073 x ISR = 36,5 lei.  

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mentionate mai sus si 

venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.  

 

Conditii de acordare 

Cererea si declaratia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind 

componenta familiei si veniturile realizate, se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza 

teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul  

Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta socială 

la domiciliul sau, dupa caz la resedinta solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor 

fara locuinta.  

Acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitia scrisa a 

primarului, iar dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii. 

In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectueaza 

anchete sociale la un interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.  
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 Asistență socială E V   Ap Ah 

2 Secretar E V   

3 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexe 

1. ANEXA Nr. 1 Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor 

drepturi de asistență socială  

2. ANEXA Nr. 1a Cerere - declarație pe propria răspundere pentru modificarea 

cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentrua cordarea unor 

noi drepturi  

3. ANEXA Nr. 2 Anchetă socială  

4. ANEXA Nr. 3 Fișa de calcul al ajutorului social și al numărului de ore de acțiuni 

sau lucrări de interes local  

5. ANEXA Nr. 4 Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social 

6. ANEXA Nr. 5 Borderou documente stabilire plăți drepturi noi  

7. ANEXA Nr. 6 Situație centralizatoare  

8. ANEXA Nr. 7 Decizie nr. . . . . . . . . .din . . . . . . . . . . privind aprobarea acordării 

plății/reluarea plății/modificarea cuantumului/ modificarea 

titularului/suspendarea plății/încetarea plății ajutorului social  

9. ANEXA Nr. 8 Situația lunară privind persoanele din familiile beneficiare de 

ajutor social precum și activitățile realizate de aceștia, conform planului de 

acțiuni  

10. ANEXA Nr. 9 Certificat medical de constatare a capacității de muncă  

11. ANEXA Nr. 11 Lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de 

ajutor social  

12. ANEXA Nr. 14 Borderou dispoziții schimbare titular/modificare 

cuantum/suspendare drept/încetare drept  

13. ANEXA Nr. 16 Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unui 

ajutor de urgență  

14. ANEXA Nr. 16a Anchetă socială  

15. ANEXA Nr. 17 Raport statistic privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitului minim garantat, cu modificările și completările ulterioare  

16. ANEXA Nr. 18 Borderou. Plăți MVG aferente lunii decembrie 2010 și restante 

din anul 2010  
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 

 

 

P.O. AS. 02 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Zaharia Ana Liliana 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileşte modul de realizare a activităţii privind organizarea și evidenta specifică in domeniul 

asistenței sociale de către persoanele din cadrul Compartimentului Asistență Socială; 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură are aplicare directă în activitatea de organizare si evident specifică in 

domeniul asistenței sociale şi se aplică de către Compartimentul Asistență Socială. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială modul 

de organizare si evidenta a activitatilor specifice in domeniul asistentei sociale. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 292 / 2011 privind asistenţa socială, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 HG nr. 90 / 2003 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu completările și 

modificările ulterioare; 

 OUG nr. 70 / 2011 privind masurile de protectie socială in perioada sezonului rece, cu 

completările și modificările ulterioare; 

 HG nr. 920 / 2011 actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie socială in perioada 

sezonului rece, cu completările și modificările ulterioare; 

 HG 559 / 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local / Dispoziţii ale primarului, instrucţiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretariat 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Asigurarea accesului la serviciile de asistență socială a tuturor persoanelor aflate in dificultate, 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale, respectarea drepturilor copilului atat in familie cat si in 

sistemul de protectie, dezvoltarea retelei de servicii sociale la nivel comunitar, imbunatatirea si 

diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu handicap, sprijinirea persoanelor aflate in 

cautarea unui loc de munca, prevenirea separarii copilului de parinti, suport pentru tinerii din sistemul 

institutionalizat, plasament familial in vederea integrarii in viata socială normala. Prin procesul de 

asistenţă socială se asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială prevăzute de lege. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Documente specifice prevăzute de HG 920 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție 

socială în perioada sezonului rece, cu completările și modificările ulterioare, precum și în HG 778 / 

2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele sunt specifice sistemului de asistență socială. 

 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente primare sunt depuse de solicitanți la registratura primăriei. Ele sunt direcționate 

către compartimentul asistență socială din cadrul primăriei, urmându-și procedura în functie de situație 
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(primire documente, analiză documente, solicitări de clarificări, emiterea documentelor specifice pentru 

fiecare activitate, aprobarea / avizarea acestora de către persoanele abilitate).    

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada sezonului rece, în baza 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, de ajutoare acordate pentru acoperirea 

integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutoarele se definesc în 

funcţie de sistemul de încălzire utilizat şi sunt:  

a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, 

denumit ajutor pentru energie termică; 

b) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, denumit ajutor pentru gaze naturale; 

c) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, denumit ajutor pentru energie 

electrică;  

d) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit 

ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.  
 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Beneficiază de ajutoarele familiile ai căror membri sunt cetăţeni români, precum şi persoanele 

singure care locuiesc în România. 

  

 Ajutoarele prevăzute se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind 

componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. 

 

 Pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere 

și declarație pe propria răspundere sunt puse la dispoziția solicitanților de către primării. Solicitantul 

ajutorului pentru încălzirea locuinței poate intra în posesia formularului de cerere și declarație pe propria 
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răspundere care se publică pe site-ul autorității administrației publice locale sau, după caz, al agenției 

pentru prestații sociale județene. 

 

 Cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun la primăria comunei Prisacani, până la 

data de 15 octombrie a fiecărui an, pentru sezonul rece cuprins între 1 noiembrie a anului respectiv și 

31 martie al anului următor. 

  

 În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componența familiei 

și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile 

deținute de aceștia, inclusiv în alte unități administrativ - teritoriale.  

 În aplicarea primarul stabilește dreptul solicitând informații pe bază de protocol altor 

instituții/autorități sau, după caz, cerând documente doveditoare solicitanților. În situația în care pe baza 

documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, 

primarul poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistență socială.  

 

 Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea agențiilor teritoriale, serviciul 

public de asistență socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situațiilor semnalate și 

determinarea cazurilor de eroare și fraudă.  

 

 În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează 

obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în 

vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac excepție beneficiarii de ajutor social acordat în 

baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiarii de alocații pentru 

susținerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, pentru 

care au fost efectuate deja anchetele sociale.  

 

 Ajutoarele se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv 

ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite prin ordonanţa de urgenţă. 

 

 La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure 

se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită 

dreptul. În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale 

sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu 

perioada pentru care au fost acordate. 
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  Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face prin dispoziție a primarului, 

care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispozițiile pot fi emise fie 

individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse la cunoștința solicitanților individual. Dispozițiile se 

comunică până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, direct, prin 

intermediul furnizorilor sau prin asociațiile de proprietari/locatari. 

 

 Primarii vor transmite furnizorilor de gaze naturale și asociațiilor de proprietari/locatari, precum 

și agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor, care va conține și venitul net 

lunar pe membru de familie și valoarea ajutorului calculată, atât în scris, cât și în format electronic. În 

situația furnizorilor de gaze naturale situația centralizatoare va conține și codul furnizorului, respectiv 

al clientului.  

 Pentru energia electrică, primarii vor transmite furnizorilor de energie electrică, precum și 

agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de 

familie și valoarea ajutorului calculată, atât în scris, cât și în format electronic. Situația centralizatoare 

va conține și codul furnizorului, respectiv al clientului.  

 

 Dispozițiile primarului conțin numele și prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat, 

perioada de acordare a acestuia, iar în cazul beneficiarilor care utilizează lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, și data efectuării plății acestuia.  

 Pentru solicitanții care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, primarii vor comunica 

acestora dispoziția motivată privind respingerea cererii. 

 

 În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, pe 

parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face prin dispoziție 

a primarului, după cum urmează:  

a. începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 

a lunii respective;  

b. începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. 

a); 

c. începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor 

social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.  

 

 Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice 

modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data 
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modificării. Comunicarea modificărilor se va face prin depunerea unei noi declarații pe propria 

răspundere, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari. 

  

 În cazul modificărilor, primarii vor emite noi dispoziții, cu privire la modificarea valorii 

ajutorului calculat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Modificările sau, după caz, încetarea 

dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, se fac începând cu luna următoare celei în care au 

intervenit modificările. 

  Primarii vor comunica titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței dispozițiile, în termen de 

5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin intermediul asociațiilor de 

proprietari/locatari. În același termen, primarii vor transmite furnizorilor, asociațiilor de 

proprietari/locatari, precum și agențiilor teritoriale situația privind modificările sau, după caz, încetarea 

dreptului la ajutor, atât în scris, cât și în format electronic. 

  

 Pentru ajutoarele pentru combustibili solizi sau petrolieri, până la data de 15 septembrie a 

fiecărui an, primarii au obligația să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează 

pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentației depuse la 

stabilirea ajutorului social. Pe baza listei, primarii emit dispozițiile privind stabilirea dreptului la ajutorul 

pentru combustibili solizi sau petrolieri, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 

septembrie a fiecărui an. 

 Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se stabilește o singură dată pentru 

toată perioada sezonului rece. 

 Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, se efectuează o singură dată, până la 

data de 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece. Data plății ajutorului pentru 

combustibili solizi sau petrolieri și modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar, prin 

dispoziție care se aduce la cunoștința titularilor. 

 

 Pentru familiile și persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după efectuarea 

plății ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul la acesta din urmă încetează în luna 

următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii. 

 

 Pentru familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social, ulteror, ajutorul 

pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor 

social. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru perioada rămasă până la sfârșitul sezonului 

rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul. 
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 Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, se poate stabili și în natură prin acordarea de 

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, în cantitate cel puțin echivalentă cu cea care ar fi putut să fie 

achiziționată de beneficiar în baza ajutorului acordat în bani.  

 

 Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază 

de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor 

pentru gaze naturale, după cum urmează:  

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,524 

ISR; 

b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR și 0,420 ISR li se acordă o sumă 

de 0,380 ISR; 

c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR și 0,520 ISR li se acordă o sumă 

de 0,300 ISR; 

d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR și 0,620 ISR li se acordă o sumă 

de 0,240 ISR; 

e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR și 0,710 ISR li se acordă o sumă 

de 0,180 ISR; 

f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR și 0,850 ISR li se acordă o sumă 

de 0,140 ISR; 

g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR și 0,960 ISR li se acordă o sumă 

de 0,090 ISR; 

h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR și 1,080 ISR li se acordă o sumă 

de 0,070 ISR; 

i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,230 ISR li se acordă o sumă 

de 0,040 ISR.  
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 În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre 

a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale peste tranșele și cuantumurile specificate anterior. 

 Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile specificate anterior, dar nu mai mult 

decât contravaloarea cantității de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece. 

 

  Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică, 

beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, denumit în continuare 

ajutor pentru energie electrică, după cum urmează:  

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,480 

ISR; 

b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR și 0,420 ISR li se acordă o sumă 

de 0,432 ISR; 

c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR și 0,520 ISR li se acordă o sumă 

de 0,384 ISR; 

d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR și 0,620 ISR li se acordă o sumă 

de 0,336 ISR; 

e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR și 0,710 ISR li se acordă o sumă 

de 0,288 ISR; 

f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR și 0,850 ISR li se acordă o sumă 

de 0,240 ISR; 

g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR și 0,960 ISR li se acordă o sumă 

de 0,192 ISR; 

h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR și 1,080 ISR li se acordă o sumă 

de 0,144 ISR; 

i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,230 ISR li se acordă o sumă 

de 0,096 ISR.  
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 În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre 

a consiliului local, ajutoare pentru energie peste aceste tranșele și cuantumurile. 

 Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile specifcate anterior, dar nu mai mult 

decât contravaloarea cantității de energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada 

sezonului rece. 

 

 Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței 

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe 

perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum 

urmează:  

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,108 

ISR; 

b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR și 0,420 ISR li se acordă o sumă 

de 0,096 ISR; 

c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR și 0,520 ISR li se acordă o sumă 

de 0,088 ISR; 

d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR și 0,620 ISR li se acordă o sumă 

de 0,078 ISR; 

e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR și 0,710 ISR li se acordă o sumă 

de 0,068 ISR; 

f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR și 0,850 ISR li se acordă o sumă 

de 0,060 ISR; 

g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR și 0,960 ISR li se acordă o sumă 

de 0,052 ISR; 

h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR și 1,080 ISR li se acordă o sumă 

de 0,040 ISR; 
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i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,230 ISR li se acordă o sumă 

de 0,032 ISR.  

a) (alineat modificat prin art. I pct. 6 din O.G. nr. 27/2013, în vigoare de la 1 septembrie 2013)  

 

 Pentru familiile și persoanele singure, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit 

prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili 

solizi sau petrolieri este de 0,116 ISR.  

 

 În funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre 

a consiliului local, ajutoare pentru combustibili solizi sau petrolieri peste tranșele și cuantumurile 

prevăzute la alin. (1) și (2). 

 

 Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul 

pentru încălzirea locuinței, precum și pentru tipărirea formularului de cerere și declarație pe propria 

răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia se asigură din bugetele locale. 

  

 Pentru sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței aferente sezonului rece anterior, 

termenele - limită până la care se poate solicita de către primari, respectiv furnizori decontarea acestora 

sunt:  

a) până cel târziu la data de 30 aprilie, în cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau 

petrolieri;  

b) până cel târziu la 31 iulie, în cazul ajutorului pentru energie termică, energie electrică și gaze 

naturale.  

 Decontarea ajutoarelor se face în funcție de valoarea consumului, dar numai în limita ajutorului 

maxim aprobat pentru lunile sezonului rece la care titularul este îndreptățit. 

 După termenele menționate anterior, sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței care nu 

au fost solicitate pentru decontare la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor  

  

  În situația în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței 

refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul 

pentru încălzirea locuinței nu se mai acordă. 

 

 În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agențiilor teritoriale se constată 

că la completarea cererii și declarației pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile 
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acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței nu a declarat 

corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deținute, dreptul la ajutorul pentru 

încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se 

recuperează în condițiile legii, prin dispoziție a primarului, care constituie titlu executoriu. 

 

  Agențiile teritoriale pot efectua oricând verificări cu privire la condițiile care au stat la baza 

acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și a îndeplinirii de către titular a obligației de 

comunicare a oricărei modificări intervenită în componența familie sau a veniturilor acesteia. 

 

 Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, plătite din bugetul de 

stat, se recuperează de către serviciile de specialitate ale primăriei de la beneficiar în termen de 

maximum 3 luni, se transferă agenției teritoriale și se fac venituri la bugetul de stat. 

 

 În situația în care, cu prilejul verificărilor dispuse de primar sau efectuate de către agențiile 

teritoriale, se constată că cele declarate de solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinței nu 

corespund realității și se apreciază că sunt indicii cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, organul 

constatator are obligația să sesizeze organele de urmărire penală. 

 

  La solicitarea agențiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică, gaze 

naturale și energie electrică, precum și celelalte instituții implicate au obligația de a furniza date și 

informații cu privire la aplicarea prevederilor privind încălzirea locuinței. 

 

 Primarii, precum și celelalte instituții implicate au obligația de a pune la dispoziția organelor de 

control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și ale 

Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială documentele care au stat la baza stabilirii dreptului 

la ajutorul pentru încălzirea locuinței, iar furnizorii/distribuitorii de energie termică, gaze naturale și 

energie electrică documentele pe baza cărora au înscris în facturi ajutorul pentru încălzirea locuinței, 

inclusiv copii după facturile emise beneficiarilor.  

 

 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei nerespectarea 

de către primar a obligațiilor care cad în sarcina sa conform prevederilor legale.  

 

 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei neîntocmirea de 

către personalul serviciului public de asistență socială a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor 
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de dispoziție, precum și nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea 

termenelor specifice. 

 

  Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, situația în care 

titularul nu a respectat obligașia de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor 

acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, precum și / sau a obligației de comunicare către  

primar a oricărei modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 

zile de la data modificării. 

 

 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:  

a) de către inspectorii sociali; 

b) de către primari, persoanele împuternicite de aceștia, pentru contravențiile săvârșite de 

titulari.  

 Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond 

sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, 

conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 

precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 Asistență socială E V   Ap Ah 

2 Secretar E V   

3 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexe 

prevăzute de 

HG 778 / 2013 

ANEXA Nr. 1 Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor 

drepturi de asistență socială  

ANEXA Nr. 2 Anchetă socială 

Anexe 

prevăzute de 

HG 920 / 2011 

ANEXA Nr. 1a Situația privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru energie 

termică  

ANEXA Nr. 1b Situația privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru gaze 

naturale  

ANEXA Nr. 1c Situația privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru energie 

electrică  

ANEXA Nr. 1d Situația privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru 

combustibili solizi sau lichizi  

ANEXA Nr. 2 Proces - verbal constatator  

ANEXA Nr. 6 Situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociația 

de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale  

ANEXA Nr. 7 Borderou cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței 

cu gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia  

ANEXA Nr. 8 Borderou cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței 

cu energie electrică și cuantumul efectiv al acestuia  

ANEXA Nr. 9 Raport statistic  

ANEXA Nr. 10 Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și lichizi 

pentru beneficiarii de ajutor social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat  

ANEXA Nr. 11 Situație cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinței, în evidență, și 

pentru care se solicită decontarea sumelor în luna . . . . . . . . . .  
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP 

 

 

P.O. AS. 03 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Zaharia Ana 

Liliana 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 

 

 

 

Micu 

Mădălina 

Andreea 

16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 

 

 

 

Micu 

Mădălina 

Andreea 

16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileşte modul de realizare a activităţii privind organizarea și evidenta specifică in domeniul 

asistenței sociale de către persoanele din cadrul Compartimentului Asistență Socială; 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură are aplicare directă în activitatea de organizare si evident specifică in 

domeniul asistenței sociale şi se aplică de către Compartimentul Asistență Socială. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială modul 

de organizare si evidenta a activitatilor specifice referitoare la protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap  
 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 292 / 2011 privind asistenţa socială, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 HG nr. 90 / 2003 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu completările și 

modificările ulterioare; 

 Legea nr. 448 / 2006 republicata si actualizată, privind protecţia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, actualizată cu modificarile și completările ulterioare; 

 HG 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificarile și completările ulterioare; 

 HG nr. 427 / 2001 actualizată, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile 

de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu disabilitati, 

actualizată cu modificarile și completările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local / Dispoziţii ale primarului, instrucţiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
DREPTURILE PEROANELOR CU 

HANDICAP 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AS. 03 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

66 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretariat 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Asigurarea accesului la serviciile de asistență socială a tuturor persoanelor aflate in dificultate, 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale, respectarea drepturilor copilului atat in familie cat si in 

sistemul de protectie, dezvoltarea retelei de servicii sociale la nivel comunitar, imbunatatirea si 

diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu handicap, sprijinirea persoanelor aflate in 

cautarea unui loc de munca, prevenirea separarii copilului de parinti, suport pentru tinerii din sistemul 

institutionalizat, plasament familial in vederea integrarii in viata socială normala. Prin procesul de 

asistenţă socială se asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială prevăzute de lege. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Documente cere să ateste încadrarea într-un grad de handicap a persoanei respective. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele sunt specifice sistemului de asistență socială. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente primare sunt depuse de solicitanți la registratura primăriei. Ele sunt direcționate 

către compartimentul asistență socială din cadrul primăriei, urmându-și procedura în functie de situație 

(primire documente, analiză documente, solicitări de clarificări, emiterea documentelor specifice pentru 

fiecare activitate, aprobarea / avizarea acestora de către persoanele abilitate).    

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 
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8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Procedura se adresează următoarele categorii de persoane :  

a) copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a 

comisiei pentru protecţia copilului; 

b) adulţii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia 

superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate.  
 

 În cazul în care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu poate asigura 

exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta revine, în principal, autorităţilor administraţiei 

publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap. 

  

 Asistentul social al serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau reşedinţă a 

persoanei cu handicap se autosesizează, răspunde la sesizări/reclamaţii, constată că familia sau 

reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu asigură sau încalcă drepturile persoanei cu handicap şi 

anunţă în acest sens autorităţile administraţiei publice locale. 

  

 Însoţitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoană care 

însoţeşte copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap 

grav. 
 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 La nivel local, responsabile cu asigurarea accesului persoanelor cu handicap la închirierea unei 

locuinţe sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive, în raza cărora 

îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.  

 

 În cazul în care instanţa judecătorească numeşte ca tutore autoritatea administraţiei publice 

locale, aceasta are obligaţia de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al 

primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniu, care să ducă la îndeplinire 

hotărârea instanţei judecătoreşti.  
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 Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele cu handicap grav sau 

accentuat trebuie să facă dovada cu actul de identitate şi documentul care atestă încadrarea în grad de 

handicap. 

  

 În situația în care se solicită asistență socială, sub forma serviciilor sociale, actele doveditoare 

sunt, după caz:  

a) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; 

b) copie de pe planul individual de servicii; 

c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primăriei localităţii de 

domiciliu sau reşedinţă; 

d) pentru persoanele cu handicap care solicită admiterea într-un centru rezidenţial, dovadă 

eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau 

reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia 

şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.  

 În vederea soluţionării cererii, autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială 

îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap poate solicita şi alte documente. În situaţia în care 

persoanei cu handicap nu i se pot asigura serviciile sociale solicitate la nivelul localităţii de domiciliu 

sau reşedinţă, serviciul public specializat al acesteia se va adresa autorităţilor administraţiei publice de 

la nivelul judeţelor. 

  

  Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap pot fi acordate:  

a) la domiciliu: îngrijiri specializate la domiciliu, echipa mobilă, asistentul personal; 

b) în comunitate: asistent personal profesionist; 

c) în centre de zi şi centre rezidenţiale publice, private sau public-private.  

 

 În vederea contractării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale procedează 

după cum urmează:  

a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intenţionează a se contracta, 

în baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoană 

asistată, în decursul unui an; 

b) elaborează caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calităţii 

pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

c) contractează serviciul social, în condiţiile legii.  
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 În cazul în care într-o familie există două sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la 

asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiază de asistent personal. Copilul cu handicap pentru care 

s-a dispus o măsură de protecţie specială la asistent maternal nu beneficiază de asistent personal. 

  

  Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la primăria 

localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav şi va depune un dosar conţinând 

următoarele documente:  

a) cerere de angajare; 

b) copie de pe actele de identitate şi de stare civilă; 

c) copie de pe actele de studii; 

d) cazier judiciar; 

e) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată 

care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al 

familiei, exprimat în scris, pentru angajare; 

g) declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din lege; 

h) acordul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, exprimat în scris, 

referitor la opţiunea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, 

adulţilor cu handicap gravori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu 

handicap vizual grav.  

 

 Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu 

documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a 

persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul 

sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze ca asistent personal. Dacă ancheta socială se 

finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de 

muncă şi actul adiţional la acesta referitor angajamentul, prin care își asumă răspunderea de a realiza 

integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al 

persoanei adulte cu handicap grav  

  

 Indemnizaţia de concediu de odihnă se asigură o singură dată pe an, indiferent dacă asistentul 

personal efectuează concediul de odihnă în tranşe. În cazul copilului cu handicap, indemnizaţia se 

acordă părintelui sau reprezentantului legal. 
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 Autorităţile publice locale au obligaţia să asigure gratuit instruirea asistenţilor personali, 

tematica acesteia fiind stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap.  

  

 Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei prezintă semestrial consiliului local 

un raport care conţine cel puţin următoarele:  

a) dinamica angajării asistenţilor personali; 

b) informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 

concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor 

de tip respiro; 

c) informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi; 

d) numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.  

 În termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare 

direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi secretariatului comisiei judeţene 

pentru incluziune socială. 

  

 Cererea pentru acordarea de prestaţii sociale se înregistrează fie la primăria localităţii de 

domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap, fie la direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului judeţene. Primăria va transmite direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului cererea şi actele doveditoare în termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora. 

Actele doveditoare sunt următoarele:  

a) copie de pe actul de identitate; 

b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; în cazul în care există 

diferenţe de nume între actul de identitate şi certificat, se solicită actul care să ateste 

schimbarea numelui; 

c) declaraţie pe propria răspundere privind tipul de venit.  

 

 Prestaţia socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi 

încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au 

dus la stabilirea dreptului. 

 Stabilirea, suspendarea sau încetarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale 

se face conform legii, în baza dispoziţiei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială  

  

  În sensul prevederilor art. 62 alin. (3) din lege (în cazul clădirilor de utilitate publică, a căile de 

acces, a clădirile de locuit construite din fonduri publice, a mijloacele de transport în comun și stațiile 
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acestor), se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale numai costurile 

lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor prevăzute pentru bunurile proprietate publică sau 

privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale.   

 

 Asistentul personal al persoanei cu handicap, denumit în continuare asistent personal, este 

persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe 

baza programului individual de recuperare, readaptare şi reintegrare socială a persoanei cu handicap, 

elaborat de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, respectiv de 

comisiile pentru protecţia copilului.  

 

 Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care 

îndeplineşte următoarele condiţii:  

a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi; 

b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei de asistent personal; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui 

examen medical de specialitate; 

a) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi 

afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi a soţului 

sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul 

aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa 

persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, preşedintele Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea 

condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane decât cele menţionate mai sus;  

e) semnează un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi 

asumă răspunderea de a realiza integral programul individual de recuperare şi integrare 

socială a persoanei cu handicap grav, în cazul existenţei unui astfel de program.  

 

 Asistentul personal are dreptul, pentru activitatea desfăşurată pe baza contractului individual de 

muncă, la un salariu lunar, stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social 

debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele clinice, 

precum şi la transport gratuit, potrivit legii. 
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 Asistentul personal are dreptul la un program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe 

zi şi 40 de ore pe săptămână. Asistentul personal beneficiază de concediu anual de odihnă plătit, de 

asigurări sociale de stat şi de sănătate, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat cu 

contract individual de muncă. 

  

 Asistentul personal are următoarele obligaţii:  

a) să participe la instructajul anual privind asistenţa specifică, organizat de primăria în a cărei 

rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav, în colaborare cu 

personalul specializat din cadrul inspecţiilor regionale;  

b) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în 

contractul individual de muncă, în fişa postului şi în programul individual de recuperare şi 

de integrare socială a persoanei cu handicap grav, în cazul existenţei unui astfel de program; 

c) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze 

fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate în care se află aceasta; 

d) să sesizeze angajatorul şi inspecţia regională despre orice modificare survenită în starea 

fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav, de natură să modifice acordarea 

drepturilor prevăzute de lege;  

e) să întocmească semestrial un raport de activitate, avizat de asistentul social din cadrul 

aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa 

persoana cu handicap grav sau, după caz, de persoana desemnată de angajator, care va 

cuprinde date privind evoluţia persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele 

programului individual de recuperare şi integrare socială, în cazul existenţei unui astfel de 

program. Raportul va fi adus la cunoştinţă persoanei cu handicap grav, sub semnătura 

acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal.  

 

 Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primarul localităţii de 

domiciliu sau, după caz, de reşedinţă, stabilită potrivit legii, a persoanei cu handicap grav, pe baza 

hotărârii consiliului local. 

 

 Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.  

 

  Contractul individual de muncă se încheie pe durată determinată, în funcţie de valabilitatea 

certificatului de persoană cu handicap, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii. Pentru 
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asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, al căror certificat de persoană cu handicap are 

valabilitate permanentă, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. 

 

 Modalităţile şi condiţiile de încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal 

sunt cele prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, care se aplică în 

mod corespunzător, adaptate la specificul contractului individual de muncă al asistentului personal; în 

cazul decesului persoanei cu handicap grav, contractul individual de muncă al asistentului personal va 

înceta de drept.  

 

 Contractul individual de muncă se suspendă pe perioada în care asistentul personal nu are în 

îngrijire persoana cu handicap grav, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. 

  

 Pe baza recomandărilor rezultate din ancheta socială angajatorul poate să angajeze un asistent 

personal care să presteze activitatea la două persoane cu handicap grav, când acestea fac parte din 

aceeaşi familie şi au acelaşi domiciliu sau reşedinţă, pe baza aceluiaşi contract individual de muncă, cu 

respectarea duratei normale a programului zilnic de lucru, stabilită potrivit legii. 

  

 În bugetul local vor fi prevăzute sumele necesare din care se suportă salarizarea şi transportul 

asistenţilor personali, potrivit legii. 

   

 Anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor personali. 

 

 Compartimentul de autoritate tutelară şi protecţie socială din cadrul consiliului local controlează 

periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 Asistență socială E V   Ap Ah 

2 Secretar E V   

3 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

ALOCAŢIA DE STAT 

 

 

P.O. AS. 04 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Zaharia Ana Liliana 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileşte modul de realizare a activităţii privind organizarea și evidenta specifică in domeniul 

asistenței sociale de către persoanele din cadrul Compartimentului Asistență Socială; 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ALOCAȚIA DE STAT 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AS. 04 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

83 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură are aplicare directă în activitatea de organizare si evident specifică in 

domeniul asistenței sociale şi se aplică de către Compartimentul Asistență Socială. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială modul 

de organizare si evidenta a activitatilor specifice privind alocațiile de stst. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 292 / 2011 privind asistenţa socială, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 HG nr. 90 / 2003 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si 

funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 Legea 197 / 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu completările 

și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 61 / 1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu completările și modificările 

ulterioare. 

 HG 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, cu completările și 

modificările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată. 

- Hotărâri ale consiliului local / Dispoziţii ale primarului, instrucţiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretariat 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Asigurarea accesului la serviciile de asistență socială a tuturor persoanelor aflate in dificultate, 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale, respectarea drepturilor copilului atat in familie cat si in 

sistemul de protectie, dezvoltarea retelei de servicii sociale la nivel comunitar, imbunatatirea si 

diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu handicap, sprijinirea persoanelor aflate in 

cautarea unui loc de munca, prevenirea separarii copilului de parinti, suport pentru tinerii din sistemul 

institutionalizat, plasament familial in vederea integrarii in viata socială normala. Prin procesul de 

asistenţă socială se asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială prevăzute de lege. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Nr. crt. Denumire document 

1 ANEXA Nr. 1a) Cerere pentru acordarea alocație de stat pentru copii  

2 

ANEXA Nr. 1b) Cerere pentru acordare» alocației de stat pentru copii în cazul 

tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și urmea/ă cursurile învățământului 

liceal sau profesional  

3 ANEXA Nr. 2 Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii  

4 

ANEXA Nr. 3 Situația centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat 

sau a încetat măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare  

5 
ANEXA Nr. 4 Tabel centralizator privind cererile înregistrate pentru alocația de 

stat pentru copii  

6 
ANEXA Nr. 5a) Decizie privind aprobarea acordării alocației de stat pentru 

copii  

7 
ANEXA Nr. 5b) Decizie privind aprobarea acordării alocației de stat pentru 

copii  
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8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele sunt specifice sistemului de asistență socială. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente primare sunt depuse de solicitanți la registratura primăriei. Ele sunt direcționate 

către compartimentul asistență socială din cadrul primăriei, urmându-și procedura în functie de situație 

(primire documente, analiză documente, solicitări de clarificări, emiterea documentelor specifice pentru 

fiecare activitate, aprobarea / avizarea acestora de către persoanele abilitate).    

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Alocaţia de stat pentru copii este o formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără 

discriminare. 

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani. Alocaţia de 

stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile 

învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. În 

situația în care acești tinerii, repetă anul şcolar, nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care 

repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără 

cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii. 
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Alocația de stat pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se acordă pe bază de cerere completată 

și semnată de reprezentantul legal al copilului, însoțită de originalul și copia certificatului de naștere al 

copilului și a actului de identitate al reprezentantului legal, precum și de documentele din care să rezulte 

situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, și de orice alte documente justificative, după 

caz. 

 

Documentele din care rezultă situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, eliberate 

în condițiile legii, se prezintă în copie și sunt, după caz, următoarele:  

a) livretul de familie; 

b) hotărârea judecătorească de încredințare a copilului, în caz de divorț; 

c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției; 

d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției; 

e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului 

pentru măsura de protecție specială a plasamentului; 

f) dispoziția directorului general/directorului executiv al direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de 

protecție specială a plasamentului în regim de urgență; 

g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității 

tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004; 

h) dispoziția autorității tutelare de instituire a curatelei; 

i) actul de deces al unuia dintre părinți; 

j) alte documente, la solicitarea direcției teritoriale. 

  

Pentru copilul cu handicap, cererea este însoțită și de copia certificatului de încadrare a copilului 

într-un grad de handicap. În situația în care încadrarea într-un grad de handicap intervine după stabilirea 

dreptului la alocația de stat pentru copii, solicitantul depune la primărie numai copia certificatului de 

încadrare într-un grad de handicap, fără a se completa o nouă cerere. 

 

 Cererile pentru stabilirea alocației de stat pentru copii și actele din care rezultă îndeplinirea 

condițiilor legale de acordare a acestui drept se depun și se înregistrează la primăria comunei Prisacani. 

Pentru aceste cereri se realizează o evidență separată. Primarul comunei Prisacani, prind 
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compartimentul de asistență sociala are obligația de a transmite lunar agențiilor teritoriale, până la data 

de 5 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară, precum și documentele justificative. Acestea 

sunt însoțite de un tabel centralizator, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.  

 

Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, 

denumit în continuare ISR, după cum urmează:  

a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului 

cu handicap); 

b) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii 

care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile 

legii, până la terminarea acestora; 

c) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu 

handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul. 

 

Alocaţia de stat pentru copii se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau 

stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

132/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în 

caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i 

s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare. Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, 

curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau 

persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii. 
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Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. 

c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

ulterioare, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal. 

 

După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct 

titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal. Pentru tinerii care urmează cursurile 

învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora., plata 

alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabileşte prin normele 

metodologice de aplicare a legi. 

 

Alocaţia de stat se virează în conturile personale deschise pentru aceştia de către conducătorul 

direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv 

din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie 

generală, inclusiv pentru copiii încredinţaţi organismului privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii. 

Sumele cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceştia a 

vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani alocaţia de stat poate fi plătită direct 

acestuia, cu încuviinţarea conducătorului direcţiei generale, sau, în funcţie de opţiunea acestuia, poate 

fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani. 

  

Alocaţia de stat se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani. 

 

Lunar, serviciul de stare civilă al consiliuluilor locale Prisacani, comunică Agenţiei pentru plăţi 

şi inspecţie socială Iași, denumite în continuare agenţii teritoriale, situaţia privind copiii care au decedat. 

 

Inspectoratul şcolar judeţean Iași, denumit în continuare inspectorat şcolar, transmite agenţiilor 

teritoriale până la data de 1 octombrie a fiecărui an situaţia centralizatoare privind elevii înscrişi în anul 

şcolar. Situaţia va cuprinde şi elevii înscrişi în unităţile de învăţământ private acreditate ori autorizate 

în condiţiile legii. Pe parcursul anului şcolar, inspectoratul şcolar transmite lunar agenţiilor teritoriale 

situaţia privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care nu mai urmează cursurile învăţământului 

liceal sau profesional organizate în condiţiile legii. 
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Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care 

rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept. Cererea se face, în numele copilului, de către 

reprezentantul său legal. 

  

După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea 

reprezentantului său legal. 

 

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a 

născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii. În cazul în care 

cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se 

poate face si pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni. 

 

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai 

sunt îndeplinite condiţiile de acordare. 

  

În cazul în care achitarea drepturilor de alocaţie ce stat pentru copii se face prin mandat poştal, 

plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu 

titlu de alocaţie de stat Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere 

scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la agenţia teritorială. 

  

Persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii sunt obligate să comunice orice 

schimbare în privinţa componenţei familiei sau a domiciliului/reşedinţei care poate determina încetarea 

sau modificarea acordării drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la 

apariţia acesteia, inclusiv situaţia în care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună cu 

copiii lor. 

 

Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se recuperează pe baza deciziei 

emise de persoana juridică care a efectuat plata alocaţiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de 

plată scris al persoanei care le-a încasat în mod necuvenit. Decizia prin care se recuperează sumele 

încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere. Decizia de 
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recuperare şi angajamentul de plată constituie titlu executoriu de la data comunicării, respectiv de la 

data semnării. 

  

 Alocaţia de stat pentru copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit decât în vederea 

recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. 

  

Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont 

de card. În cazul achitării drepturilor de alocaţie de stat în cont curent personal sau cont de card, agenţiile 

teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. 

Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit prin negociere, 

la nivel teritorial, între agenţiile teritoriale şi unităţile bancare. 

  

 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:  

a) nerespectarea de către serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale a prevederilor 

referitoare la comunicarea lunară, către agențiile teritoriale, a situației privind copiii care au 

decedat. 

b) nerespectarea de către inspectoratul școlar județean, a prevederilor art. 5 alin. (2) și (3) din 

Legea 61 / 1993, cu completările și modificările ulterioare.; 

c) nerespectarea de către unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale 

administrației publice centrale de specialitate a prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea 61 / 

1993, cu completările și modificările ulterioare.  

 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei nerespectarea de 

către persoanele cărora li se face plata alocației de stat pentru copii a obligației de comunicare a oricărei 

schimbări în privința componenței familiei sau a domiciliului/reședinței care poate determina încetarea 

sau modificarea acordării drepturilor de alocație de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la 

apariția acesteia, inclusiv situația în care cetățenii români își stabilesc rezidența în altă țară împreună cu 

copiii lor. 

 

 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii sociali sau de către 

celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 Asistență socială E V   Ap Ah 

2 Secretar E V   

3 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI 

 

P.O. AS. 05 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Zaharia Ana Liliana 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileşte modul de realizare a activităţii privind organizarea și evidenta specifică in domeniul 

asistenței sociale de către persoanele din cadrul Compartimentului Asistență Socială; 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură are aplicare directă în activitatea de organizare si evident specifică in 

domeniul asistenței sociale şi se aplică de către Compartimentul Asistență Socială. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială modul 

de organizare si evidenta a activitatilor specifice privind alocația pentru susținerea familiei. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 292 / 2011 privind asistenţa socială, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 HG nr. 90 / 2003 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu completările și 

modificările ulterioare; 

 Legea nr. 277 / 2010 actualizată, privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu 

completările și modificările ulterioare; 

 HG nr. 38 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, modificată și completată 

cu Ordonanța de urgență nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare 

a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

bugetare pentru acestea în anul 2016; 

 HG 559 / 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local / Dispoziţii ale primarului, instrucţiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretariat 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Asigurarea accesului la serviciile de asistență socială a tuturor persoanelor aflate in dificultate, 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale, respectarea drepturilor copilului atat in familie cat si in 

sistemul de protectie, dezvoltarea retelei de servicii sociale la nivel comunitar, imbunatatirea si 

diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu handicap, sprijinirea persoanelor aflate in 

cautarea unui loc de munca, prevenirea separarii copilului de parinti, suport pentru tinerii din sistemul 

institutionalizat, plasament familial in vederea integrarii in viata socială normala. Prin procesul de 

asistenţă socială se asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială prevăzute de lege. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Nr. 

crt. 
Denumire document 

1 

ANEXA Nr. 1 Cerere - Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea 

unor drepturi de asistenţă socială - HG 38 / 2011, modificată prin HG 559 / 

2017 

2 ANEXA Nr. 2 Anchetă socială - HG 38 / 2011, modificată prin HG 559 / 2017 

3 
ANEXA Nr. 3 Borderou. Documente stabilire plăți drepturi noi - HG 38 / 

2011 

4 
ANEXA Nr. 4 Borderou. Dispoziții modificare cuantum/ încetare drept - HG 

38 / 2011 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele sunt specifice sistemului de asistență socială. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente primare sunt depuse de solicitanți la registratura primăriei. Ele sunt direcționate 

către compartimentul asistență socială din cadrul primăriei, urmându-și procedura în functie de situație 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ALOCAŢIA PENTRU SUSȚINEREA 

FAMILIEI 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AS. 05 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

105 

(primire documente, analiză documente, solicitări de clarificări, emiterea documentelor specifice pentru 

fiecare activitate, aprobarea / avizarea acestora de către persoanele abilitate).    

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei, denumită în continuare alocaţie, prevăzută de 

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, denumită în continuare lege, familiile ai 

căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România. Alocaţia se acordă şi familiilor şi 

persoanelor 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.  

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Beneficiază de alocația de susținere,  familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea 

acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie. Beneficiază de alocație și familia 

formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, 

denumită în continuare familie monoparentală. Se consideră familie și bărbatul și femeia necăsătoriți, 

cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează 

în ancheta socială. 

  

Prin persoană singură, se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:  
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a) este necăsătorită; 

b) este văduvă; 

c) este divorțată; 

d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 

e) are soțul/soția 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; 

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) - e); 

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

copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) - c). 

Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea familiilor, copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre 

aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii 

aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile 

legii, cu excepţia celor aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist. 

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 în termenul legal, 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.  

 

Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocaţie în condiţiile prevăzute de lege. 

  

Alocaţia se acordă lunar, pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere întocmite de 

reprezentantul familiei, care se înregistrează la primăria comunei Prisacani, în situația în care familia 

îşi are domiciliul ori reşedinţa în această comună. În cazul familiei fără domiciliu sau reşedinţă şi al 

celei fără locuinţă, cererea de acordare a alocaţiei se înregistrează la primăria comunei, oraşului, 

municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială aceasta 

trăieşte, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat alocaţia de la alte primării. 
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Cererea şi declaraţia pe propria răspundere este însoţită de actele doveditoare privind 

componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către 

copiii aflaţi în întreţinere. 

  

În situaţia în care familia este beneficiară de ajutor social, alocaţia se acordă la cererea 

reprezentantului familiei, însoţită numai de livretul de familie. 

 

În situaţia în care, reprezentantul legal nu prezintă dovada privind frecventarea cursurilor 

şcolare, copiii nu vor fi luaţi în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei şi nici la stabilirea 

cuantumului alocaţiei.  

 

Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se 

dovedesc cu livretul de familie. În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei 

nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată 

pentru conformitate cu originalul la depunerea acestora, următoarele documente:   

a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor definite la art. 2 din 

lege; 

b) certificatul de căsătorie; 

c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; 

d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; 

e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului 

pentru măsura plasamentului, potrivit legii; 

f) 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; 

g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii 

tutelare, potrivit legii; 

h) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de 

capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, pentru situaţia prevăzută la art. 12 

alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal 
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prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească; 

i) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută; 

j) 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; 

k) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.  

 

Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se 

dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse în limba română de un 

traducător autorizat, precum şi cu alte documente eliberate de autorităţile române competente. 

 

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate 

veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării 

dreptului, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare.  

În cazul în care familia are în proprietate, închiriere, comodat sau în altă formă de deţinere cel 

puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, 

prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

aceasta nu beneficiază de alocaţie.  

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de 

cerere. 

În situaţia în care familia locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, la 

stabilirea venitului familiei solicitante de alocaţie se iau în calcul:  

a) partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din 

gospodărie; În cazul în care nu se poate determina partea, fiecare familie sau persoană 

singură va completa o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din 

gospodărirea împreună. 

b) sumele reprezentând obligaţii legale de întreţinere faţă de copiii pentru care se solicită 

dreptul/şi sau, după caz, faţă de părinţii acestora.  
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Familiile, care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în 

care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu 

excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui 

semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. 

 

La depunerea cererii de acordare a alocaţiei, reprezentantul familiei prezintă la dosar o 

adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia 

frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. 

 

Beneficiază de alocaţie şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, dar care întrerup 

temporar frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii sau repetă anul şcolar din motive 

de sănătate dovedite cu certificat medical. 

 

Beneficiază de alocaţie şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară dacă unul sau 

mai mulţi dintre copii se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:  

a. nu sunt înscrişi la o unitate de învăţământ; 

b. repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale; 

c. nu frecventează cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii; 

d. frecventează cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, dar au 

înregistrat un număr de peste 20 de absenţe nemotivate în cursul unui semestru şcolar; 

e. a finalizat cursurile învăţământului general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit 

vârsta de 18 ani.  

 

Copilul aflat în situaţiile anterior este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al 

familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar 

alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute 

de lege. 

 

Alocaţia se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare. 
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Pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară şi 

care nu frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, alocaţia se acordă cu condiţia 

prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi pe baza dovezii prin care se atestă 

faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege. Dovada se 

solicită de către primărie, după caz, de la secretariatele comisiilor pentru protecţia copilului sau de la 

centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

 

Cuantumul alocaţiei se diminuează cu 20% când se înregistrează un număr de 10 absenţe 

nemotivate şi se menţine această diminuare până la înregistrarea unui număr de 19 absenţe nemotivate, 

urmând ca în cazul înregistrării unui număr de 20 de absenţe nemotivate cuantumul alocaţiei să se 

diminueze cu 50%. 

 

În situaţia în care mai mulţi copii înregistrează absenţe nemotivate, diminuarea se aplică pentru 

fiecare copil în parte în funcţie de numărul de absenţe nemotivate înregistrate de acesta, de fiecare dată 

raportând diminuarea la cuantumul alocaţiei. Cuantumul acordat se calculează ca diferenţă între 

cuantumul alocaţiei prevăzut de lege, stabilit prin dispoziţie a primarului, şi valoarea rezultată prin 

însumarea diminuărilor. 

 

Familie formată din soţ şi soţie şi 2 copii de vârstă şcolară. Cuantumul alocaţiei stabilit prin 

dispoziţia primarului: 60 lei Primul copil a înregistrat 10 absenţe şcolare nemotivate. Al doilea copil a 

înregistrat 20 de absenţe şcolare nemotivate.  

Calculul diminuării:  

Pentru primul copil: 60 lei x 20% = 12 lei  

 Pentru al doilea copil: 60 lei x 50% = 30 lei 

 Diminuarea totală pentru absenţele nemotivate înregistrate: 12 lei + 30 lei = 42 lei  

 Cuantumul diminuat rezultat: 60 lei - 42 lei = 18 lei.  

 

În situaţia, când unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori 

absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20/semestru, alocaţia se poate solicita şi pentru 
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acesta, numai după începerea anului şcolar următor, respectiv după începerea semestrului următor, 

procedându-se astfel:  

a) în situaţia în care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale, 

includerea în numărul de copii pentru care se acordă alocaţia se face începând cu anul şcolar 

următor, dacă acesta este înscris/frecventează cursurile; 

b) în situaţia în care unul dintre copii înregistrează peste 20 de absenţe nemotivate/semestru 

includerea în numărul de copii pentru care se acordă alocaţia se face începând cu semestrul 

următor, dacă acesta este înscris/frecventează cursurile.  

 

Modificarea cuantumului alocaţiei se face în baza cererii şi a dovezii eliberate de inspectoratul 

şcolar privind reînceperea cursurilor şcolare. 

 

Pentru familia, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR 

inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, 

denumit în continuare ISR, după cum urmează:  

c) 0,1640 ISR pentru familia cu un copil; 

d) 0,3280 ISR pentru familia cu 2 copii; 

e) 0,4920 ISR pentru familia cu 3 copii; 

d) 0,6560 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.  

Pentru familia, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR 

și până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:  

a) 0,1500 ISR pentru familia cu un copil; 

b) 0,3000 ISR pentru familia cu 2 copii; 

c) 0,4500 ISR pentru familia cu 3 copii; 

d) 0,6000 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.  

Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează 

până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social 

de referință, după cum urmează:  

a) 0,214 ISR pentru familia cu un copil; 

b) 0,428 ISR pentru familia cu 2 copii; 

c) 0,642 ISR pentru familia cu 3 copii; 
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d) 0,856 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.  

Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează 

peste 0,40 ISR și până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:  

a) 0,204 ISR pentru familia cu un copil; 

b) 0,408 ISR pentru familia cu 2 copii; 

c) 0,612 ISR pentru familia cu 3 copii; 

d) 0,816 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.  

 

Dacă din calculul în lei al alocației rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în 

favoarea beneficiarului.  

 

În vederea soluţionării cererii pentru acordarea alocaţiei, primarul dispune, în mod obligatoriu, 

verificarea prin anchetă socială, la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului, a situaţiei ce 

rezultă din datele înscrise în actele doveditoare. Ancheta socială se efectuează, de către personalul din 

compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. 

Pentru definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la persoane sau instituţii care cunosc 

situaţia materială, socială şi civilă a familiei solicitantului de alocaţie. 

Dreptul la alocaţie se stabileşte prin dispoziţie scrisă a primarului şi se acordă începând cu luna 

următoare înregistrării/depunerii cererii. 

 

Dispoziţia primarului de stabilire a dreptului la alocaţie se transmite la agenţiile pentru prestaţii 

sociale judeţene, denumite în continuare agenţii teritoriale, însoţită de copia cererii şi a declaraţiei pe 

propria răspundere, certificată de primar. Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale, pe 

bază de borderou, până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară. 

 

Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului împreună cu ancheta 

socială se păstrează la primărie în dosarul titularului. 

  

Dreptul la alocație poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social acordat conform Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, caz în care se 
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completează același formular de cerere. În acest caz, dispoziția primarului va conține acordarea ambelor 

drepturi 

În situația în care familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, cu 

modificările și completările ulterioare, solicită ulterior stabilirii acestui drept și alocația pentru 

susținerea familiei, aceasta se acordă luând în considerare documentele doveditoare depuse de titular 

pentru acordarea dreptului la ajutorul social privind componența familiei și veniturile membrilor 

acesteia. Stabilirea dreptului la alocație se face cu condiția ca la data depunerii cererii familia să fie în 

plata drepturilor de ajutor social. 

Pentru familiile al căror drept de ajutor social este încetat sau suspendat conform Legii nr. 

416/2001, cu modificările și completările ulterioare, dreptul la alocație se acordă luând în considerare 

numai documentele privind componența familiei. 

 

 Plata drepturilor de alocaţie se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale, 

emisă pe baza documentelor prezentate. Emiterea deciziei directorului agenției teritoriale are la bază 

dispoziția primarului privind acordarea dreptului la alocație, însoțită de cererea corepunzătoare. 

Plata alocaţiei se asigură lunar de către agenţiile judeţene pe bază de mandat poştal sau, după 

caz, în cont personal ori în cont de card, ţinând seama de opţiunea beneficiarului. Plata se efectuează în 

luna curentă pentru drepturile lunii anterioare.  

 

În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau la veniturile realizate 

de membrii acesteia, titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în 

scris primarului modificările intervenite.  

Comunicarea este însoțită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite. În 

situația în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocație, primarul are 

obligația să dispună verificarea, prin anchetă socială, a modificărilor intervenite și să emită dispoziție 

scrisă referitoare la noul cuantum. 

Primarul transmite agenției teritoriale documentele cererii, pentru familiile care îndeplinesc 

condițiile de acordare a alocației, până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de 

borderou, iar acordarea noului cuantum al alocației se face începând cu luna următoare celei în care au 

intervenit modificările. 
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În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţie, primarii dispun 

efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.  

 

Plata alocației se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele 

situații:  

a) pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgență într-un serviciu de tip 

rezidențial; 

b) agenția teritorială constată că dreptul la alocație a fost stabilit pe baza unor date eronate 

privind componența familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit 

modificări ale acestora; 

c) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul 

alocației; 

d) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a 

României s-au constatat date eronate cu privire la componența familiei sau a veniturilor 

beneficiarilor.  

În situația prevăzută la lit. b) și c), directorul agenției teritoriale solicită primăriei în a cărei rază 

teritorială locuiește familia verificarea situației, prin anchetă socială. Rezultatul verificării se comunică 

agenției teritoriale. Dacă din verificare nu rezultă modificarea dreptului sau încetarea acestuia, 

drepturile neridicate de către titular se achită acestuia de către agenția teritorială, din oficiu.  

Reluarea plăţii drepturilor de alocaţie suspendate se face după cum urmează:  

a) începând cu luna următoare încetării măsurii plasamentului sau plasamentului în regim 

de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial, în situaţia revenirii în familia pentru care s-

a stabilit dreptul iniţial la alocaţie, pentru situaţia prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. a) din 

lege; 

b) începând cu luna următoare celei în care, după verificarea prevăzută la art. 28 alin. (2) 

din lege, primarul comunică agenţiei teritoriale îndeplinirea de către beneficiari a 

condiţiilor de acordare, pentru situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) şi c) din lege.  

Plata alocaţiei se face în cuantumul stabilit prin dispoziţia primarului sau, după caz, în cuantumul 

diminuat conform art. 27 alin. (2) din lege. 

În situaţia prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. a) din lege, în cazul în care copilul/copiii pentru care 

s-a stabilit măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip 
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rezidenţial nu revine/revin în familia pentru care s-a stabilit dreptul iniţial la alocaţie, dreptul încetează 

pentru familia în cauză 

 

Diminuarea cuantumului alocației, precum și suspendarea plății alocației se fac prin decizie a 

directorului agenției teritoriale, iar modificarea cuantumului și încetarea dreptului se stabilesc prin 

dispoziție scrisă a primarului. 

 

Decizia directorului agenției teritoriale, precum și dispoziția primarului se comunică titularului 

în termen de 5 zile de la emitere. 

  

Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocație se recuperează de la titularul dreptului ajutorului 

în termenul general de prescripție. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocație se face de 

către agenția teritorială. Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, reprezentantul legal semnează un 

angajament de plată la solicitarea dreptului, acestea putând fi recuperate și din alte drepturi plătite de 

agenția teritorială. În situația în care reprezentantul legal refuză semnarea angajamentului de plată, 

recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar. 

 

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea 

de către primar a obligațiilor :  

- nedispunerea efectuării anchetei sociale, în scopul evaluării socioeconomică a familiei, pentru 

verificarea îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației; 

- neemiterea dispoziției prvind stabilirea dreptului la alocație și a cuantumului acesteia; 

- netransmiterea către agenția teritorială până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, 

pe bază de borderou, pentru familiile care îndeplinesc condițiile de acordare a alocației 

documentele prevăzute la art. 20; 

- În situația în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocație, primarul 

are obligația să dispună verificarea, prin anchetă socială, a modificărilor intervenite și să emită 

dispoziție scrisă referitoare la noul cuantum. 

- Primarul transmite agenției teritoriale documentele prevăzute la art. 20, în termenul prevăzut la 

art. 21, iar acordarea noului cuantum al alocației se face începând cu luna următoare celei în care 

au intervenit modificările. 
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- ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistență socială 

acordate, în situația în care beneficiarii de alocație sunt și beneficiari ai ajutorului social prevăzut 

de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare,  

- În situația în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocației sau, după 

caz, la încetarea dreptului la alocație, primarul emite dispoziție scrisă, pe care o comunică 

agenției teritoriale, însoțită de ancheta socială. 

- Decizia directorului agenției teritoriale, precum și dispoziția primarului se comunică titularului 

în termen de 5 zile de la emitere. 

 

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei și neîntocmirea de 

către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de 

persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităților 

administrației publice locale a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și 

nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea de 5 zile de la efectuarea 

anchetei sociale. 

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei neîndeplinirea de 

către titularul alocației pentru susținerea familiei a obligațiilor referitoare la modificări cu privire la 

componența familiei și/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, ca în termen de maximum 15 

zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.  

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii sociali, în cazul 

contravențiilor și / sau de către primari sau de către persoanele împuternicite de aceștia, după caz.  

Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond 

sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. 

  

Alocația este o formă de sprijin cu destinație specială, acordată din bugetul de stat, și nu se ia în 

considerare la stabilirea obligațiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistență socială și se supune 

executării silite numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 Asistență socială E V   Ap Ah 

2 Secretar E V   

3 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1 
HG 559 / 2017 - Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor 

drepturi de asistenţă socială 

Anexa 2 HG 559 / 2017 - Anchetă socială 

Anexa 3 HG 38 / 2011 - Borderou. Documente stabilire plăţi drepturi noi 

Anexa 4 HG 38 / 2011 - Borderou. Dispoziţii modificare cuantum/ încetare drept 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI 

 

P.O. AS. 06 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Zaharia Ana Liliana 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A 
COPILULUI 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AS. 08 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

124 
 

4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileşte modul de realizare a activităţii privind organizarea și evidenta specifică in domeniul 

asistenței sociale de către persoanele din cadrul Compartimentului Asistență Socială; 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură are aplicare directă în activitatea de organizare si evident specifică in 

domeniul asistenței sociale şi se aplică de către Compartimentul Asistență Socială. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială, 

modul de organizare si evidenta a activitatilor legate de indemnizația de creștere a copilului. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 292 / 2011 privind asistenţa socială, cu completările și modificările ulterioare; 

 HG nr. 90 / 2003 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 

si funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 OUG 111 / 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu   

modificarile   si completarile ulterioare; 

 Hotărârea nr. 449/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația 

lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011  

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local / Dispoziţii ale primarului, instrucţiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretariat 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Asigurarea accesului la serviciile de asistență socială a tuturor persoanelor aflate in dificultate, 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale, respectarea drepturilor copilului atat in familie cat si in 

sistemul de protectie, dezvoltarea retelei de servicii sociale la nivel comunitar, imbunatatirea si 

diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu handicap, sprijinirea persoanelor aflate in 

cautarea unui loc de munca, prevenirea separarii copilului de parinti, suport pentru tinerii din sistemul 

institutionalizat, plasament familial in vederea integrarii in viata socială normala. Prin procesul de 

asistenţă socială se asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială prevăzute de lege. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Nr. crt. Denumire document 

1 
ANEXA Nr. 1 Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a 

copilului/stimulentului de inserție și alocației de stat pentru copii – HG 52 / 2011 

2 ANEXA Nr. 2 Adeverință nr. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . – HG 52 / 2011 

3 

ANEXA Nr. 3 Borderou privind solicitările de acordare a indemnizației de 

creștere a copilului/stimulentului de inserție și alocației de stat pentru copii – 

HG 52 / 2011 

 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele sunt specifice sistemului de asistență socială. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente primare sunt depuse de solicitanți la registratura primăriei. Ele sunt direcționate 

către compartimentul asistență socială din cadrul primăriei, urmându-și procedura în functie de situație 

(primire documente, analiză documente, solicitări de clarificări, emiterea documentelor specifice pentru 

fiecare activitate, aprobarea / avizarea acestora de către persoanele abilitate).    
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8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 

luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități 

agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse 

impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 

ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.  

Indemnizația lunară se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 

ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din 

cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.  Cele 12 luni pot fi constituite integral și din 

perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații:  

a) au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade 

de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele 

normative cu caracter special care reglementează concedierile colective; 

b) s-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a 

municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj; 

c) au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 

asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

399/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

d) au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și 

recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A 
COPILULUI 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AS. 08 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

130 
 

accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea 

pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată; 

e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii; 

f) se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără 

încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau 

similare, potrivit legii; 

g) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului; 

h) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea sau, după caz, pentru 

îngrijirea copilului cu handicap; 

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului; 

j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată 

și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta 

definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

k) au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;  

l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, 

mobilizați sau în prizonierat; 

m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv 

în cadrul programului &quot;A doua șansă&quot;, sau, după caz, universitar la nivelul 

studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului 

postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, 

într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației Naționale, cu excepția situației de 

întrerupere a cursurilor din motive medicale;   

n) au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare;  

o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și 

începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, 

cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; 

p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului 

preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de 

zi, în același an calendaristic; 
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q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri 

de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an 

calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate 

potrivit legii, frecventate fără întrerupere; 

r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la 

nivelul studiilor universitare de licență sau de master, precum și ale învățământului 

postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, 

a unei alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau 

de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;   

s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, 

cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ 

postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; 

t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu 

sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, 

universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master și postuniversitar la 

nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea 

angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare 

finalizării studiilor;  

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

perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, 

organizate în condițiile legii; 

v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical 

superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și 

începerea primului rezidențiat după absolvire.  

 

  

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente și din activități agricole, 

silvicultură și piscicultură sunt cele definite la art. 67, art. 76 alin. (1) și (2) și art. 103 din Legea nr. 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A 
COPILULUI 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AS. 08 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

132 
 

227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă valoarea obținută după aplicarea cotei 

de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.  

Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea nivelului indemnizației pentru creșterea 

copilului reprezintă, după caz :   

a) suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de 

calcul al impozitului determinate ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea 

din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferente unei luni și a deducerii personale acordate 

pentru luna respectivă și contribuțiile la fondurile de pensii facultative, precum și cotizația 

sindicală plătită în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcția de 

bază; 

b) suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de 

calcul al impozitului determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile obligatorii pe 

fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obținute în celelalte cazuri; 

c) suma încasată de persoana îndreptățită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia, pentru 

perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6); 

d) suma încasată de persoana îndreptățită care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar 

care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile; 

e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități independente 

determinat în condițiile legii; 

f) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități agricole 

determinat în condițiile legii.  

Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din funcție, venitul brut 

reprezintă salariul de bază, indemnizații, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură salarială 

ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii. În cazul în care o persoană realizează 

concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare 

încasate de aceasta. 

 

 Nivelul indemnizației lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară 

garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând 

cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere.  
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Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea 

copilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 

50% din cuantumul minim al indemnizației lunare.  

 

Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puțin 60 de zile 

înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, 

acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel:  

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani; 

b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.  

 

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară și solicită dreptul la stimulent de 

inserție, plata acestei indemnizații se suspendă. 

 

Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserție se stabilește la 650 

lei. Pentru drepturile ulterioare lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserție se majorează prin 

hotărâre a Guvernului.  

 

 De indemnizația lunară și stimulentul de inserție beneficiază oricare dintre părinții firești ai 

copilului, dacă îndeplinește condițiile de acordare. Beneficiază de aceleași drepturi și una dintre 

persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul 

în plasament ori în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care 

poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore. 

 

În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condițiile pentru a beneficia de 

concediul și de indemnizația lunară, respectiv de stimulentul de inserție, părintele supraviețuitor are 

dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, după cum 

urmează:  

a) de drepturile părintelui decedat, în situația în care nu îndeplinește condițiile prevăzute de 

prezenta ordonanță de urgență; 
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b) de drepturile prevăzute, dacă îndeplinește condițiile de acordare. 

 

Drepturile de a beneficia de concediul și de indemnizația lunară, respectiv de stimulentul de 

inserție se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  

a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid; 

b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României; 

c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se 

ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.  

 

Drepturile reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, se acordă pe bază de cerere, 

însoțită în mod obligatoriu de:  

a) copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru 

care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate 

cu originalul de către persoana care primește documentele;  

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii 

pentru care solicită dreptul, pentru situațiile de adopție sau plasament; 

c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2 (în ultimii 2 

ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din 

salarii și asimilate salariilor); 

d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate; 

e) dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru 

creșterea copilului; 

f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.  

 

La stabilirea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare toate 

veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptățită. Baza de calcul al indemnizației pentru 

creșterea copilului se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare 

nașterii copilului împărțită la 12. 
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Cererile pentru acordarea indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă 

îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei pe raza căreia 

solicitantul își are domiciliul sau reședința.  

 

Până la data de 5 a fiecărei luni, primăriile au obligația de a transmite pe bază de borderou 

cererile înregistrate în luna anterioară, însoțite de documentele justificative, la agențiile pentru prestații 

sociale județene.  

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).  

 

Dreptul la indemnizații încetează cu ziua următoare celei în care:  

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;  

b) a avut loc decesul copilului. 

 

Dreptul la indemnizații se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:  

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintești; 

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei; 

c) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării 

copilului spre adopție; 

d) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii 

măsurii de plasament; 
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e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv 

pe o perioadă mai mare de 30 de zile; 

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată; 

g) beneficiarul a decedat; 

h) în situația în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12; 

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului și copilul nu a împlinit vârsta de 

2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;  

j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate. 

Prin excepție, plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care 

persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:  

a) primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului 

individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât 

cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu; 

b) primește indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul 

acestora; 

c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea 

efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel nu depășește de trei ori 

cuantumul minim al indemnizației.   

  

Dreptul la stimulentul de inserție încetează cu ziua următoare celei în care:  

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; 

b) beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și nici nu se află în concediul 

pentru creșterea copilului; 

c) a avut loc decesul copilului. 

 

Dreptul la stimulentul de inserție se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se 

constată una dintre situațiile :  

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintești; 

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei; 
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c) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării 

copilului spre adopție; 

d) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii 

măsurii de plasament; 

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv 

pe o perioadă mai mare de 30 de zile; 

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată; 

g) beneficiarul a decedat; 

h) în situația în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12; 

i) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate. 

Beneficiarul drepturilor este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită 

în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile 

lucrătoare de la apariția acesteia. Comunicarea se transmite de către primărie, agenției teritoriale în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. 

  

 Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinții firești sau 

reprezentant legal beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, după 

cum urmează:  

a) în continuarea concediului pentru creșterea copilului; 

b) oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au 

beneficiat de concediul pentru creșterea copilului în baza actelor normative care au 

reglementat acest drept la data nașterii copilului; 

c) oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care 

nu se încadrează în condițiile prevăzute la lit. a) și b), dar care în ultimele 12 luni înainte 

de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat 

perioade asimilate. 

 

 Oricare dintre părinții firești sau reprezentanții legali (adopție sau plasament) care au în 

întreținere un copil cu dizabilitate beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:  
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a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinți / reprezentatnt legal (adopție 

sau plasament) care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau 

accentuată), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui, 

în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

b) concedii medicale, acordate în condițiile legii, pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate 

care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecțiuni 

intercurente, precum și pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a 

vârstei de 18 ani; 

c) sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizației, acordat 

persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara 

beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, până la împlinirea 

de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 35% din cuantumul minim al indemnizației 

pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani;  

d) sprijin lunar în cuantum de 35% din cuantumul minim al indemnizației, acordat 

persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului 

pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente, până la împlinirea de către 

copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizației pentru 

copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.  

 

 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei nerespectarea 

de către primar a :  

o transmiterii pe bază de borderou a cererile înregistrate în luna anterioară, însoțite de 

documentele justificative, la agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a 

municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale 

o comunicării de către primărie, către  agenției teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data înregistrării. 

  

 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei nerespectarea de 

către beneficiari a obligației de a comunica în scris primăriei orice modificare intervenită în situația sa, 
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de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la 

apariția acesteia. 

 

 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către inspectorii sociali și / sau 

de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, 

protecției sociale și persoanelor vârstnice. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 Asistență socială E V   Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 

 

 

 


