
  CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ? 
                                                            

                                                         Prezentare 

       Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de 

substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea 

asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul 

promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de 

persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege. 

        Principalele criterii pe baza carora se acorda prestatiile 

sociale sunt urmatoarele: 

 a) evaluarea contextului familial; 

 b) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; 

 c) conditiile de locuit; 

 d) starea de sanatate si gradul de dependenta. 

Statul acorda prestatiile sociale prin autoritatile administratiei publice centrale 

sau locale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 

Atentie! Lista prestatiilor poate suferi modificari in urma schimbarii 

cadrului legislativ. 

   Ce sunt prestatiile sociale? 

Prestatiile sociale sunt masuri noncontributive de redistributie financiara 

destinate persoanelor sau familiilor care intrunesc conditiile de eligibilitate 

prevazute de lege. (din Legea nr. 292/2011) 

   Ce sunt ajutoarele sociale? 

Ajutoarele sociale sunt prestatiile sociale care se acorda persoanelor sau 

familiilor aflate in dificultate si ale caror venituri sunt insuficiente pentru 

acoperirea nevoilor minime de viata, evaluate prin ancheta sociala, precum si 

prin alte instrumente specifice. (din Legea nr. 292/2011 privind sistemul 

national de asistenta sociala) 

   Ce sunt alocatiile familiale? 

Alocatiile familiale sunt prestatiile sociale care se acorda familiilor si au in 

vedere nasterea, educatia si intretinerea copiilor. (conform art. 17, alin. (2) 

din  Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala) 
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    Ce sunt indemnizatiile si facilitatile? 

Indemnizatiile si facilitatile sunt prestatiile sociale care se acorda persoanelor 

pentru favorizarea incluziunii sociale si asigurarii unei vieti autonome. 

(din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala). 

    Ce este domiciliul si ce este resedinta? 

Domiciliul unei persoane este acolo unde ea isi are locuinta permanenta sau 

principala, iar resedinta unei persoane este locul de sedere temporara. 

   Ce intelegem prin "familie"? 

Familia este: 

 (1) reprezentata de sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, 

si rudele si/sau afinii pana la gradul IV inclusiv, care au domiciliul ori 

resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc 

impreuna. 

 (2) Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii 

aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii: 

o a) este necasatorita; 

o b) este vaduva; 

o c) este divortata; 

o d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/ disparuta prin hotarare 

judecatoreasca; 

o e) nu a implinit varsta de 18 ani, dar are capacitate deplina de exercitiu. 

 (3) In sensul pct. 1. se asimileaza termenului familie barbatul si femeia 

necasatoriti, cu copiii lor si/ sau ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si 

gospodaresc impreuna. 

 (4) Se considera familie si persoanele fara domiciliu care se afla in una 

din situatiile mentionate la pct. 1 - 3. 

   Ce intelegem prin "copil"? 

Copilul este persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit 

capacitatea deplina de exercitiu, in conditiile legii. (conform art. 4 lit. a) din 

Legea 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului) 
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 Ce inseamna capacitate deplina de exercitiu? 

Capacitatea deplina de exercitiu este capacitatea de a-si exercita drepturile si 

de a-si asuma obligatii, a persoanei care a implinit varsta de 18 ani sau a 

persoanei care se casatoreste inainte de aceasta varsta. 

   Ce inseamna persoana singura? 

Persoana singura este persoana cu sau fara domiciliu, care are capacitate de 

exercitiu deplina, locuieste si se gospodareste singura. (Dupa definitia din 

reglementarile privind venitul minim garantat) 

   Ce inseamna persoana cu handicap? 

Persoana cu handicap este, acea persoana careia, datorita unor afectiuni fizice, 

mentale sau senzoriale, ii lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal 

activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, 

integrarii si incluziunii sociale. (Conform art. 2, alin. (1) din Legea 448 din 

2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 

   Ce intelegem prin persoane care gospodaresc impreuna? 

Persoanele care gospodaresc impreuna reprezinta grupul de persoane intre 

care nu exista relatii de rudenie, dar care locuiesc impreuna, sunt inscrise in 

cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a 

locuintei. 

   Ce este dosarul unic? 

Dosarul unic reprezinta totalitatea informatiilor referitoare la membrii unei 

familii sau, dupa caz, la persoana singura, in baza carora se stabileste si se 

gestioneaza dreptul de a beneficia de prestatii sociale, conform legii. Dosarul 

unic se intocmeste pentru toate prestatiile solicitate sau de care beneficiaza 

persoana singura sau membrii unei familii sau ai unei gospodarii. 

   Ce este reprezentantul legal al reprezentantului de dosar, al 

beneficiarului prestatiei sau al titularului platii? 

Reprezentantul legal al reprezentantului de dosar, al beneficiarului 

prestatiei sau al titularului platii este persoana imputernicita de drept sau prin 

mandat sa exercite drepturile si sa execute obligatiile persoanei care are calitatea 

de reprezentant de dosar, beneficiar al prestatiei, respectiv de titular al platii, in 

legatura cu prestatiile sociale din prezenta lege. 
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   Ce este reprezentantul de dosar? 

Reprezentantul de dosar este persoana cu capacitate deplina de exercitiu, 

desemnata de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia, care depune 

cererea insotita de documentele justificative necesare si raspunde de dosarul 

unic in fata autoritatilor competente 

   Ce este beneficiarul prestatiei? 

Beneficiarul prestatiei este persoana singura ori familia sau gospodaria care 

indeplineste conditiile legale pentru primirea unei prestatii sociale. 

   Ce este titularul platii? 

Titularul platii este beneficiarul prestatiei sociale sau o alta persoana fizica sau 

juridica, indreptatita conform legii la plata prestatiei sociale. 

   Ce inseamna plata lunara unica? 

Plata lunara unica reprezinta plata ansamblului sumelor pentru prestatiile 

sociale cuvenite in baza unui dosar unic, catre unul sau mai multi titulari. 

   Ce este ancheta sociala? 

Ancheta sociala este, o metoda de investigatie intemeiata pe diferite tehnici de 

culegere si de prelucrare a informatiei, in scopul analizei situatiei sociale si 

economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor, avand rol de 

diagnostic social. (din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta 

sociala) 

   Ce insemna venitul net lunar? 

Venitul net lunar cuprinde toate veniturile pe care le realizeaza membrii 

familiei, persoanele care gospodaresc impreuna sau persoana singura, in bani 

sau in natura, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, 

asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si 

ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale. (Dupa art. 8, alin. 1) 

din Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat, la care s-au adaugat "in 

bani sau in natura" si "persoanele care gospodaresc impreuna") 

   Ce intelegem prin persoana apta de munca? 

Persoana apta de munca este persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 

 a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare; 

 b) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege; 
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 c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, 

care o fac apta pentru prestarea unei munci. 

 

Principalele tipuri de beneficii de asistență socială sunt: 

1. Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei 

şi riscului de excluziune socială: 

 Ajutorul social; 

 Ajutorul  pentru încălzirea locuinței; 

 Alocaţia pentru susţinerea familiei; 

 Ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat. 

2. Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, 

educaţia şi întreţinerea copiilor: 

 Alocaţia de stat pentru copii; 

 Alocaţia de plasament; 

 Indemnizaţia pentru creşterea copilului; 

 Stimulentul de inserţie; 

 Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare. 

3. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi 

speciale: 

 Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 

448/2006; 

 Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap; 

 Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA; 

 Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat; 

 Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual; 

 Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA. 

Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de condiţiile de eligibilitate, se 

clasifică astfel: 

a) beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai 

ale persoanei singure sau familiei; 

b) beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de 

trai ale persoanei singure sau familiei; 

c) beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de 



beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori 

familiei. 

În funcție de opțiunea solicitantului, beneficiile de asistență socială se plătesc 

prin următoarele modalități: 

 Mandat poştal; 

 Cont bancar deschis la una  din unităţile bancare care au incheiate  convenţii 

cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe a cărei rază 

teritorială domiciliază/are reşedinţa titularul beneficiului. 

 

     Cum se obțin beneficiile de asistență socială 

Modalitatea de obținere beneficii de asistență socială: 

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare 

pentru  acordarea următoarelor beneficii sociale : alocaţia de stat pentru copii, 

indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, venitul 

minim garantat (VMG), alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, 

după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află 
locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă. 

Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale poate acorda 

ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 

necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi 

pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot 

conduce la riscul de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin 

hotărâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de 
acordare. 

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgență se depune la primărie/agenţia 
județeană pentru plăţi şi inspecţie socială, din raza administrativ teritorială. 

Alocaţia de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr. 61/1993 

Acte necesare dosar (în copie): 

– cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului; 

– originalul şi copia certificatului de naştere al copilului; 

– actul de identitate al reprezentantului legal; 



– documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de 
reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz; 

– dacă solicitantul optează pentru primirea alocației de stat în cont personal se 
solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă. 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de 

inserție, acordată în baza OUG nr.111/2010 

Acte necesare dosar (în copie): 

– cerere tip 

– actele de identitate ale solicitanţiilor; 

– certificat de naştere copil; 

– după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie; 

– certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil, dacă e cazul; 

– cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu 
pentru creşterea copilului; 

– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile 
realizate; 

– dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada 
de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap; 

– în situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse 

impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea 

copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a 

cel puţin uneia dintre activităţi; 

– fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă e cazul); 

– dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în 
cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă. 

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a 

născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou. 



Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru 

plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea 
acordării stimulentului. 

Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a 

concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu 
a solicitat acest drept. 

Prin urmare, indiferent de situație, părintele care se află în concediu pentru 

creșterea copilului sau în stimulent de inserție, cu excepția cazurilor pentru 

care aplicabilitatea art. 11 din OUG nr.111/2010 nu este obligatorie, va pierde 

o lună de drept, indiferent dacă acesta este de indemnizație sau stimulent, dacă 
celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu. 

Noua reglementare se aplică pentru copiii nascuți după 1 martie 2012 aceasta 

fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului 
revine ambilor părinți. 

Ajutorul social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 

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. 

Acte necesare dosar (în copie): 

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere; 

–  actele de identitate ale solicitanţiilor; 

– certificatele de naştere ale copiilor; 

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie; 

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al 
minorului, potrivit legii; 

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

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de 
învăţământ ; 

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap 

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



– adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiilor pentru 

ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru 

încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la 

serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională 

oferite de aceste agenţii. 

-venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare 

sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, 
cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc); 

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi 

prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru 
partenerul solicitantului. 

Alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 

277/2010 

Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere 

însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia 

şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în 

întreţinere. 

Acte necesare dosar (în copie): 

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere; 

–  actele de identitate ale solicitanţiilor; 

– certificatele de naştere ale copiilor , cărţile de identitate ale acestora (după 
caz); 

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie; 

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al 
minorului, potrivit legii; 

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

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de 

învăţământ (adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; 

fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru 

care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul 

că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută 
de lege); 



– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap 

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

– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele 

doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind 
salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc); 

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi 

prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru 

partenerul solicitantului. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza OUG nr. 

70/2011 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe 
propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. 

În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă 

componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte 

doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte 
unităţi administrativ-teritoriale. 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de veniturile nete 

medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, 
procentele şi cuantumurile stabilite în 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. 

În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru 

încălzirea locuinței are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, 

închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista 

bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia 
de a completa numărul de camere ale locuinţei. 

– cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun la primăria comunei, 

oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a 

cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă; 



– cerere şi declaraţia pe propria răspundere; 

– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele 

doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind 
salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc). 

 


