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INTRODUCERE 

 

Sărăcia este o „boală socială” în această lume în care inegalităţile socio-umane 

par a deveni o normalitate. În condiţii de libertate şi de mobilitate socială, 

inegalităţile economice pot reprezenta adevărata sursă a capacităţilor de adaptare şi 

înnoire a sistemului social. Peste anumite limite, însă, aceste inegalităţi socio-umane 

pot genera riscuri majore precum reducerea motivaţiei participării la activităţi 

economico-sociale.  

La nivel internaţional, România este ţara cu cea mai ridicată rată a sărăciei din 

Europa Centrală şi de Est. Pentru reducerea sărăciei, au fost întreprinse acţiuni 

strategice la nivel naţional, astfel prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 a fost 

aprobată Strategia Naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru 

perioada 2015 - 2020 şi a Planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020. În 

baza strategiei, Guvernul îşi propune să consolideze actualele programe bazate pe 

evaluarea mijloacelor de trai într-un program reprezentativ anti-sărăcie denumit 

Venit Minim de Incluziune, care va fi direcţionat către cei mai săraci 5 milioane de 

români. 

Încercăm, prin această lucrare, să aducem completare lucrării de licenţă în care 

am prezentat câteva aspecte ale sistemului naţional de asistenţă socială şi anume 

beneficiile de asistenţă socială. 

Am ales ca tematică noutăţile legislative în domeniul beneficiilor de asistenţă 

socială, cu referire practică la legea privind venitul minim de incluziune. Am urmărit 

să evidenţiez modificările legislative apărute în ultimii ani. 

Am structurat lucrarea în trei capitole distincte. În primul capitol am prezentat 

istoria vie a românilor, pe scurt - trecutul activităţilor cu caracter social. Capitolul al 
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doilea a fost rezervat retrospectivei statistice şi legislative a sistemului de beneficii de 

asistenţă socială din România. În al treilea capitol am nuanţat caracterul de noutate al 

legii privind venitul minim de incluziune. Acest nou tip consolidat de beneficiu 

social este adresat familiilor cu venituri reduse şi constituie instrumentul necesar 

pentru atingerea ţintei propuse în Programul Naţional de Reformă, pe baza Strategiei 

Europa 2020 şi anume scoaterea din sărăcie a unui număr de 580.000 de persoane.  
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CAPITOLUL I 

 

ISTORIA VIE A ROMÂNILOR 

„Românii ce au avut mai de preţ au dat lui Dumnezeu”1 

 

Istoria sistemului naţional de asistenţă socială este generată de lupta pentru 

alinarea suferinţelor multor generaţii, de profesionalismul oamenilor cu adevărat 

dedicaţi ajutorării aproapelui şi atunci putem lansa aprecierea acesteia ca fiind 

adevărata „ISTORIE VIE A ROMÂNILOR”. 

Domnitorii noştri au avut adânci legături cu pământul şi au sprijinit infirmii, 

văduvele şi orfanii celor căzuţi pentru apărarea hotarelor ţării. Pentru ca cei 

credincioşi, mănăstirile şi bisericile să poată avea grijă de cei bolnavi, de creşterea şi 

educaţia copiilor le-au înzestrat cu domenii, au ctitorit pe lângă acestea chilii 

destinate bolnavilor şi le-au scutit de plata dărilor. În plus au scutit de plata birurilor 

chiar breslele de mişei şi au scutit de dări săracii şi infirmii. 

În Ţara Românească, în hrisoavele medievale scrise în limba slavonă, săracii 

apar sub denumirea de siraku (până pe la 1470) şi de siromahu (după 1470)”, 

semnificaţia acestor termeni fiind aceea de: orfan, sărman, lipsit, sărac. Aceşti 

termeni au fost înlocuiţi ulterior cu mişel şi calic. La început mişel a însemnat lepros, 

purtător al unei boli cumplite - semn al comiterii unui păcat grav - care trebuia izolat, 

deoarece reprezenta un adevărat pericol public, era înfiorător la înfăţişare şi nutrea 

gânduri ucigaşe. Apoi, bolnavul de lepră va fi numit gubav. La un moment dat, 

                                                           

1 Nicolae Iorga, Două hrisoave domneşti pentru mănăstirea Mărgineni închinată muntelui Sinai şi caracterul 

adevarat al epocii fanariote începătoare, Academia Română, Memoriile Secţiunii Istorice, Seria III, Tomul 

XVII, Mem. I, Editura Cartea Românească, Bucureşti 1935. 
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întrucât infirmitatea sa fizică condiţiona „sărăcia” şi implicit traiul din mila altora, 

mişelul era „infirmul care trăia din mila publică”.2 În timp termenul definea acel om 

sărac, care trăia în mizerie.3 

Infirmii şi văduvele sărace erau scoşi din cisla satelor, neplătind nici o dare 

către domnie4.  

Caliciile, cele mai vechi organizaţii de tipul breslelor sociale, înfiinţate în 

scopul asanării societăţii, depindeau de Biserică şi funcţionau din mila domnească 

fiind autorizate chiar de către domnie, care le numea starostele. Domnul asigura 

locaţia pentru construcţia bordeielor şi câţiva bani din vistieria domnească. În plus, 

către calicii erau dirijate fondurile provenite din caritatea publică (taxele vamale, 

taxele de divorţ şi cutia milei), precum şi anumite privilegii şi imunităţi atestate 

documentar încă din veacul al XV-lea5. Calicii erau oameni aflaţi la marginea 

societăţii, cerşetori, invalizi sau bolnavi. Numărul membrilor unei bresle de calici a 

variat în funcţie de decizia domniei, între 11 şi 29 de persoane. 

Domnitorii nu au încurajat lenea şi dependenţa socială, în acest sens s-au 

păstrat legende care prezintă modalităţile de pedepsire a celor care beneficiau 

nemeritat de asemenea avantaje, precum şi a celor care se obişnuiseră să trăiască în 

„cultura sărăciei”.6.  Ca exemple: tăierea nasului, trasul în ţeapă, trimiterea la ocnă 

În Ţara Românească şi Moldova, în veacul al XVI-lea, domnia a susţinut 

măsuri corente de asistenţă, cum ar fi:  

• controlul administrativ al săracilor şi al vagabonzilor;  

                                                           

2 Dan Horia Mazilu, Lege şi fărădelege în lumea românească veche, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 45 
3 V. Costăchel, A. Cazacu, Petre P. Panaitescu, Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII), 
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 168. 
4 Ligia Livadă - Cadeschi, Feţele sărăciei. O istorie a cuvintelor, în ’Revista de istorie socială”, I, 1996, p. 56. 
5 Bogdan Alexandru Halic, Civilizaţia tradiţională românească în secolele XIV-XVI, în ***Istoria Românilor 
(tratat), vol. IV, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, coord. acad. Ştefan Ştefănescu, acad. Camil Mureşanu, acad. 
Ioan Aurel Pop, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2012, p. 752. 
6 Doru Buzducea, Sisteme moderne de asistenţă socială. Tendinţe globale şi practici locale, Editura Polirom, 
Iaşi, 2009, p. 118.-119. 
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• eliberarea „cărţilor de pace” (autorizaţii de cerşit) pentru cei invalizi;  

• plasarea copiilor cerşetori ca ucenici pentru a învăţa o meserie şi 

supravegherea lor;  

• interzicerea cerşitului public în cazul cerşetorilor capabili să muncească;  

• ajutorul social acordat săracilor bolnavi sau invalizi;  

• dacă venitul obţinut nu era suficient pentru întreţinerea familiei săracii care 

puteau să muncească beneficiau de ajutoare;  

• organizarea funeraliilor celor săraci. 

În Ţara Românească, un hrisov din anul 1365 atestă crearea la Măţăul de 

Jos, lângă Câmpulung - Muscel a unei calicii un sat special pentru adăpostirea 

orbilor, gârbovilor, şchiopilor şi ologilor, iar alt hrisov din 1639, emis de Matei 

Basarab scuteşte acest sat de obligaţiile faţă de domnie7. Neagoe Basarab (1512-

1521) a dăruit calicilor vâlceni moşia Licura. Statutul special al satului Măţău poate 

fi dovedit documentar în mod cert după 1621, fiind legat de prezenţa leproşilor, dar şi 

de informaţiile din aşa-numitul „Codex al mişeilor din Câmpulung”, elaborat de 

cancelaria lui Constantin Mavrocordat la 20 octombrie 17618. 

În veacul al XV-lea, sub mlaştina Dâmboviţei, la Bucureşti, este menţionată 

existenţa unei alte aşezări de calici. Caliciile sunt întâlnite atât în Ţara Românească, 

cât şi în Moldova9. 

La 24 iulie 1524, Vladislav al III-lea, a dăruit „toate brânzeturile care se vor 

alege din judeţul Pădureţ, orice s-ar alege venit ca brânzeturi, sau brânză de burduf sau caş 

sau orice alt venit”10 bolniţei de la mănăstirea Sâmidreni şi azilului de săraci de la 

mănăstirea Argeş. 

                                                           

7 Doru Buzducea, Aspecte contemporane în asistenţa socială, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 42. 
8 Dan Horia Mazilu, op. cit., p. 52. 
9 Doru Buzducea, op. cit., p. 42-43. 
10 Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II, ediţie îngrijită de Dinu C. Giurescu, Editura All, 
Bucureşti, 2000, p. 397. 
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În timpul domniei lui Radu de la Afumaţi (1500 – 1529), săracii erau ocrotiţi 

la Curtea de Argeş primind pe lângă adăpost, hrană, îmbrăcăminte şi bani, un 

program complet de asistenţă socială - ideea de a le oferi şi o sumă de bani pentru a 

le asigura subzistenţa se regăseşte astăzi ca formă de ajutor social în întreaga 

Europă11.  

În opinia lui Nicolae Iorga, deoarece a dorit „să cureţe drumurile de asemenea 

milogi, făcându-i folositori prin muncă la acele lăcaşuri mănăstireşti la care-i dăruia”, 

Mihai Viteazul (1593-1601) a aşezat calicii pe lângă mănăstirile din Ţara 

Românească, spre adăpost şi îngrijire. Marele istoric considera, ca o consecinţă a 

luptelor lui Mihai Viteazul cu turcii, că o parte a calicilor provenea din rândurile 

mutilaţilor din războaie, fiind încredinţaţi bisericii pentru adăpostire şi îngrijire. Doar 

bola (şchiop, orb, ciung, olog, „fulgerat”, surd, beteag, „stricat”, „epileptic”) 

condiţiona intrarea într-o astfel de calicie.12 

Matei Basarab (1632-1654) este ctitorul unor aşezăminte pentru protecţia 

văduvelor şi orfanilor minori, adevărate instituţii de asistenţă socială fiind construite, 

susţinute tehnic şi financiar de către instituţia domniei şi prin hrisovul din 1639 

menţionează „câmpul mişeilor” de lângă Câmpulung, unde tot felul de „săraci, 

gârbovi, şchiopi, orbi, ologi, deznodaţi” trăiau în bordeie din mila locuitorilor satelor 

din preajmă. Documentul cerea sătenilor din Măţăul de Jos, în schimbul iertării de 

biruri, „să aibă grijă de treaba şi hrana mişeilor”. Pe dealul viitoarei mitropolii 

ortodoxe, într-o zonă mlăştinoasă, plină de gropi, în mahalaua numită Gorgan, calicii 

bucureşteni îşi aveau bordeiele13, doar bătrânilor, bolnavilor şi infirmilor fiindu-le 

permis să cerşească. Cu ocazia marilor praznice şi a marilor sărbători creştine, 

                                                           

11 Doru Buzducea, op. cit., p. 42. 
12 Nicolae Iorga, Calicii lui Mihai Viteazul, o nouă orânduire a lui, în „Analele Academiei Române”, 
Memoriile Secţiunii Istorice, seria a III-a, tom XXI, 1939, p. 26 
13  Dan Horia Mazilu, op. cit., p. 54. 
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domnitorul avea obiceiul să ofere pomeni săracilor, fapt consemnat în 1653 de către 

Paul de Alep14, iar ruda sa, vornicul Ţării Româneşti, marele boier Preda 

Brâncoveanu, este caracterizat de către Paul de Alep ca fiind „...foarte milostiv cu 

călugării şi cu săracii şi e bucuros să clădească biserici şi mănăstiri şi să contribuie la 

întreţinerea clerului...”15. 

La înscăunare, Constantin Şerban Basarab (1654-1658), a oferit bani 

săracilor16, iar la înmormântarea doamnei Bălaşa, soţia domnului s-au împărţit bani şi 

alimente săracilor17. 

Un document din 1686 din Ţara Românească arată că protopopul ortodox 

din Bucureşti trebuia să prezinte vistieriei registrul săracilor, care primeau câte o para 

turcească pe zi, suficientă pentru a cumpăra una sau două pâini. 

Ştefan cel Mare (1457-1504), în anul 1480, a colonizat calicii, oferindu-le 

anumite privilegii de breaslă. La acea vreme, iniţiativa domnului a reprezentat un 

adevărat program social de dimensiuni regionale, întrucât acoperea întreaga 

Moldovă18. Un catastif al calicilor, întocmit în anul 1772, prin grija mitropolitului 

ortodox Gheorghe, cobora începutul breslei mişeilor „de târgu de Iaşi” până în 

vremea lui Ştefan cel Mare. Breasla calicilor din Iaşi şi-a pus în frunte un staroste, 

                                                           

14 +++Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 

107: ”...Matei Vodă avea întotdeauna obiceiul să pregătească un parznic mare pentru preoţi, călugări, săraci, 

târgoveţi şi pentru străini. După praznic li se împărţea tuturor o pomană...”. 
15 Ibidem, p. 216. 
16  Ibidem, p. 140-141: ”...În aceeaşi zi, atât la dus cât şi la întors, domnul a împărţit bani de argint ostaşilor, 

săracilor...Cămăraşul sau vistierul stătea lângă el şi arunca bani de argint pe aceste pânze şi <femeile> îi 

adunau şi plecau...”. 
17 Ibidem, p. 174: ”...După ce au îngropat-o în tinda bisericii din afara curţii, s-a dat un mare praznic celor de 

faţă mari şi mici şi şi ni s-a spus că s-au împărţit săracilor şi lucrătorilor care erau de faţă mai bine de 10 pâini 

bune, tuturor săracilor pâine bună şi blide cu mâncare şi pahare cu vin. La a noua zi, la pomenire, s-au păstrat 

aceleaşi rânduieli...”. 
18 Doru Buzducea , op. cit., p. 42. 



13 

 

spre a-şi apăra drepturile (fiind scutită de dări) şi interesele, pentru a menţine ordinea 

în comunitate şi a obţine bunăvoinţa domniei19. 

La Biblioteca Academiei Române s-a păstrat o condică a documentelor a 

breaslei calicilor din oraşul Roman. Pare a fi un hrisov de înfiinţare a breslei, 

alcătuită din orbi, şchiopi şi ciungi, conduşi de un staroste ales dintre ei şi căruia îi 

datorau ascultare deplină.20.  

Drepturile calicilor au fost apărate de majoritatea domnilor moldoveni, 

printre care şi Constantin Cantemir (1685-1693). „...Nimeni dintr-alţi oameni să nu aibă 

treabă a se amesteca peste hotarul calicilor ...şi măcar de ar muri calicul din bordei, nimeni 

să nu intre în bordei fără de voia starostelui, ci să puie el pe cine va vroi în bordei din 

calici...”21. 

Asistenţa socială, aplicată sub egida instituţiilor şi ordinelor religioase, până 

în secolul al XIX-lea, a reprezentat punctul de sprijin pentru săraci şi celelalte 

categorii defavorizate22.În cadrul parohiei, evidenţa ajutorului material destinat 

credinciosului lovit de sărăcie, era ţinută de către parohul prin registrul săracilor. 

Teologii catolici medievali considerau infirmitatea, dizabilitatea, boala drept 

pedeapsă divină a păcatelor sau ca rezultat al ocultismului demonic, vrăjilor şi 

magiei. 

În veacul al XlII-lea, călugării minoriţi, credincioşi lui Francisc d’Assisi, 

proslăveau abandonarea tuturor bunurilor Bisericii în favoarea celor săraci. Primii 

călugări franciscani, slujeau comunităţile de credincioşi, cerând de pomană ziua, iar 

                                                           

19 Dan Horia Mazilu, op. cit., p. 53. 
20 Ligia Livadă -Cadeschi, De la milă la filantropie. Instituţii de asistare a săracilor din Ţara Românească şi 
Moldova în secolul al XVIII-lea, Editura Nemira, Bucureşti, 2001. 
21 Valentin Gheonea, Prin Curtea miracolelor, la Paris, Iaşi, Bucureşti şi Câmpulung, în „Magazin istoric”, 

serie nouă, nr. 1, 1967, p. 86. 
22 Cristian Bocancea, Dimensiunea contextuală a asistenţei sociale, în George Neamţu (coordonator), Tratat de 
asistenţă socială, Iaşi, Editura Polirom, 2003, p. 120. 
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nopţile le petreceau la marginea oraşelor.23 În condiţiile în care supravieţuiau din 

pomenile pe care le primeau, călugării cerşetori (franciscani, dominicani, carmeliţi şi 

augustini) se îngrijeau în spitale de nevoile fizice şi spirituale ale oamenilor. Astfel, 

în timpul Ciumei Negre din Europa anilor 1348-1351, peste 10.000 de călugări 

cerşetori au murit slujind bolnavilor.24 

Statutele confreriilor oglindesc concepţia medievală asupra bisericii 

militante, cele două domenii principale de activitate fiind caritatea şi pietatea. 

Obiectul carităţii confreriilor îl reprezintau săracii, pelerinii, bolnavii, creştinii căzuţi 

în mâinile păgânilor, deţinuţii, morţii.  

Un rol major în susţinerea asistenţei sociale din Transilvania l-au avut 

confreriile catolice din Sibiu, Braşov, Cluj, Sighişoara, Bistriţa şi Mediaş. Membrii 

confreriilor catolice medievale cautau să realizeze între ei legătura de unitate creştină, 

o solidaritate care având ca suport doctrina corpului mistic.25 

Maladiile reprezentau, alături de foamete şi de războaie, una din cauzele 

principale ale mortalităţii ridicate din Evul Mediu românesc.  

În 22 de ani de pace, între 29 noiembrie 1918 şi 4 septembrie 1940, perioadă 

în care la conducerea ţării au fost 30 de cabinete cu tot atâţia prim-miniştri, s-au 

menţinut diferenţele sociale şi de nivel de trai între provinciile istorice, mai multă 

abundenţă în Transilvania, Bucovina, Banat-Crişana şi unele regiuni din Vechiul 

Regat versus sărăcie în Moldova, Dobrogea şi unele zone din Muntenia şi Oltenia. În 

aceste condiţii, statul a fost preocupat de protecţia şi asistenţa socială. Preluarea de 

către stat a asistenţei sociale, după modele asemănătoare statelor vest europene, 

                                                           

23 Lester K. Little, Călugări si credincioşi, în Dicţionar tematic al Evului Mediu Occidental, coordonat de 
Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 130. 
24 Earle E. Cairns, Creştinismul de-a lungul secolelor. O istorie a bisericii creştine, ediţie revizuită, Oradea, 
Editura Cartea Creştină, 2007, p. 219-220. 
25 Ibidem, p. 136-160. 
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realizându-se în această etapă de modernizare. Putem vorbi despre un sistem clar 

sprijinit de stat şi reglementat, la început mai timid apoi mai consistent.  

Ca atare, prin prisma rezultatelor înregistrate, perioada interbelică este 

considerată a fi maximum de modernizare, progres şi democratizare a României, 

neegalat până în prezent, chiar şi după depăşirea jumătăţii de veac de dictatură 

comunistă.  

Dimitrie Gusti a recurs la ideea de monografie sociologică a comunităţii 

pentru a construi o viziune teoretică asupra unei triple strategii (naţionale, regionale, 

locale) de dezvoltare a societăţii româneşti întregite.  

Între cele două războaie mondiale a fost înfiinţată prima şcoală superioară de 

asistenţă socială, de nivel academic. Cadrele didactice care au predat aici au făcut 

studii de specializare în Statele Unite, întorcându-se cu un sistem modern de educaţie 

în asistenţa socială pe care l-au aplicat după adaptarea acestuia la specificul 

românesc.  
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CAPITOLUL II 

CADRUL LEGISLATIV 

2.1 SCURTĂ DESCRIERE A SISTEMULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ   

(istoric şi obiective) 

 

Asistenţa socială capată un statut recunoscut şi are şi un corp de cunoştinţe ştiinţifice. 

Ea se înscrie în rândul profesiilor care ajută satisfăcând anumite trebuinţe umane. Astfel, 

trebuinţele de natură fizică, ale corpului uman, sunt satisfăcute de către medicina; satisfacerea 

trebuinţelor de natură afectivă revine psihologiei; atunci când vorbim de satisfacerea 

trebuinţelor de natură intelectuală ne gândim cu precădere la educaţie; trebuinţele spirituale, 

cele care transcend existenţa noastră pământească aduc în prim plan religia. În sfârşit, 

asistenţa socială înseamnă capacitatea de a satisface relaţiile cu altii.26 

Înţelegerea rolului asistenţei sociale este un factor deosebit de important, 

deoarece poziţionându-se la răscrucea diverselor subsisteme sociale activitatea 

asistenţială se bazează pe cinci piloni importanţi: 

Pilonul 1 - POLITIC (fiind unul dintre actorii politicii sociale); 

Pilonul 2 - ECONOMIC (presupune alocarea de resurse materiale şi 

financiare); 

Pilonul 3 - JURIDIC (aplică reglementările privind protecţia socială); 

Pilonul 4 - SOCIAL (regizează procesele de integrare şi reintegrare); 

Pilonul 5 - PSIHOLOGIC (acordă ajutor clienţilor pentru dezvoltarea 

abilităţilor necesare de recâştigare a autonomiei). 

C. Bocancea şi G. Neamţu (1999, p. 76) consideră că „raţiunea de a fi a 

asistenţei sociale o reprezintă reglarea raporturilor dintre o lume a normalitaţii şi una 

                                                           

26 V. Prelici, Asistenţa socială: idee, demers, profesie, Timişoara, 2001, p. 8-9. 
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a marginalităţii", iar „asistentul social este un agent al schimbării care acţionează în 

contexte sociale complexe; el nu se limitează la un tip sau altul de ajutorare, ci 

concepe strategii combinate şi, la limită, integrale" (1999, p. 83). 

Legislaţia în vigoare defineşte: Sistemul naţional de asistenţă socială27 

reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă 

intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori 

permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 

persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Statul cu ajutorul autorităţilor administraţiei publice îşi însuşeşe obligaţia de 

a realiza măsurile şi acţiunile planificate în actele normative cu privire la serviciile şi 

beneficiile de asistenţă socială. 

Au dreptul la asistenţă socială cetăţenii români care au domiciliul sau se află 

pe teritoriul României, cei care sunt cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii 

Europene, dar şi apatrizii sau străinii care au domiciliul pe teritoriul ţării noastre. 

În legea asistenţei sociale se prevede faptul că principala responsabilitate 

pentru soluţionarea problemelor sociale revine individului şi familiei acestuia şi doar 

în mod subsidiar statului prin acordarea de beneficii şi servicii şi prin creerea unui 

cadru legislativ nediscriminatoriu. 

 

 

 

 

 

                                                           

27 Legea nr. 292/2011 art. 2 ,alin. (1) 
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2.2. Cadrul legislativ 

 

Potrivit art. 22 din Legea nr. 292/2011 prin familie28 se înţelege soţul şi 

soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa 

comună înscrisă în actele de identitate şi care gospodăresc împreună. 

Soţii fără copii care au domiciliul sau reşedinţa comună, separat de 

domiciliul ori reşedinţa părinţilor şi gospodăresc împreună se consideră şi ei familie 

conform legii nr. 292/2011 art. 22 alin. (2). 

Familia extinsă desemnează copilul, părinţii şi rudele acestuia până la gradul 

IV inclusiv.Termenul familie monoparentală se referă la familiile formate dintr-o 

persoană singură şi copilul sau copiii acesteia care locuiesc şi sunt îngrijiţi de către 

ea. 

Prin persoană singură, se înţelege că este o persoană aflată în una din 

următoarele situaţii: este necăsătorită, văduvă sau divorţată 

Prin termenul copil29 se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 

ani şi nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii. 

Membrul familiei care are capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile 

şi care solicită, în numele întregii familii acordarea drepturilor la beneficii de 

asistenţă socială este reprezentantul familiei. Acesta se stabileşte de către soţi sau, în 

cazul în care aceştia nu se înţeleg, de către autoritatea tutelară. 

În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana 

singură. 

Titularul beneficiilor de asistenţă socială este persoana îndreptăţită sau, 

după caz, reprezentantul familiei.30 

                                                           

28 Legea nr. 292/2011 art. 22 alin. (1)  
29 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/2014-01-31-DGAS-IntrebariFrecvente-

incluziune.pdf 
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În cazul beneficiilor de asistenţă socială cu caracter familial, familia este 

beneficiarul, iar în cazul beneficiilor de asistenţă socială cu caracter individual, 

beneficiarul este persoana îndreptăţită. 

În perspectiva abordării creşterii calitative a sistemului naţional de asistenţă 

socială, factorul determinant al procesului transformator privind cadrul legislativ l-a 

constituit atât conformitatea cu standardele specifice europene, cât și miza 

coordonării politicilor sociale. Reprezentând o adaptare la schimbările din societate 

(prin:- corelarea sistemului cu modelele existente în alte state membre ale Uniunii 

Europene; diminuarea dependenţei faţă de ajutorul acordat de stat prin participarea 

activă a persoanei sau familiei la programul de intervenţii individualizat; acordarea 

beneficiilor de asistenţă socială şi serviciilor sociale într-un pachet de măsuri 

complementare, simplificarea procedurilor administrative) - Legea nr. 292/2011 - 

constituie reglementarea-cadru, am putea spune chiar „biblia” asistenţei sociale, 

deoarece exprimă intenţia legiuitorului de modernizare a sistemului naţional de 

asistenţă socială.  

Considerăm a fi importante următoarele prevederi: 

- s-a aplicat un indice social de inserţie drept măsură a raportării beneficiilor la ISR; 

- pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat s-a 

introdus un formular tip unic; 

- a fost stabilite praguri maxime pentru beneficiile de asistenţă socială cumulate de 

care poate dispune o persoană sau familie; 

- achitarea de către persoana îndreptăţită a taxelor şi impozitelor locale faţă de 

bugetul local condiţionează acordarea beneficiilor; 

                                                                                                                                                                                   

30 http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf 
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- la încadrarea în muncă a persoanelor cărora li se acordă beneficii de asistenţă 

socială li se acordă angajatorilor facilităţi fiscale sau de altă natură. 

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor, Guvernul a promovat o serie de măsuri cum sunt: 

- părintele care se află în concediu de îngrijire a copilului, în situaţia în care i se naşte 

un al doilea copil în perioada concediului, va beneficia de o sumă suplimentare 

lunară de 600 de lei; 

- părintele pentru cel de-al doilea copil, la finalul perioadei de concediu pentru primul 

copil, va beneficia de concediul şi indemnizaţia lunară, în funcţie de opţiunea 

exprimată; 

- angajatorului îi este interzis să dispună concedierea persoanelor aflate în concediul 

pentru creşterea copilului;  

- interdicţia de concediere a persoanei revenite din concediul de 1 an pentru creşterea 

copilului a fost prelungită cu până la 6 luni. 

Forma de sprijin acordată tuturor copiilor se realizează prin Legea nr. 

61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii care instituie alocaţia de stat pentru 

copii. În funcţie de vârsta copilului (copiii cu vârsta de până la 2 ani/ copiii cu vârsta 

cuprinsă între 2 ani şi 18 ani/ copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul 

copilului cu handicap) cuantumul alocaţiei se calculează prin raportare la ISR. 

Aalocaţiile pentru copiii din familiile cu venituri mici au fost majorate.  

Protecţia socială în cadrul unui sistem de asistenţă socială care presupune şi 

alte prestaţii al căror instrument de aplicare este ajutorul social se realizează prin 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 
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2.3. Definirea beneficiilor de asistenţă socială 

 

„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.”31 

Stabilirea contextului social în care persoana anchetată trăieşte alături de 

stabilirea statutului constituie scopul realizării unei anchete sociale.  

„Ancheta socială32 este o metoda de investigaţie întemeiată pe diferite 

tehnici de culegere si de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale si 

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

diagnostic social.”  

Într-un formular tip al unei anchete sociale găsim următoarele aspecte: date 

de identificare ale persoanei bazate pe documentele de identitate, date privitoare la 

veniturile realizate de individ sau familia acestuia (pe baza unor documente precum: 

adeverinţă de salariu, cupon de pensie, adeverinţă de la administraţia financiară 

referitoare la veniturile impozabile, etc.), date privitoare la locuire precum forma de 

proprietate asupra locuinţei, eventuale plăţi asociate locuirii, spre exemplu chirie sau 

rate, condiţii de locuit, informaţii privitoare la starea de sanătate ale individului sau 

ale familiei etc (vezi anexa 1)  

Modelul cadru de anchetă socială cuprinde data evaluării, scopul efectuării anchetei 

sociale, stabilirea statutului si contextului social in care traieste persoana respectivă, datele 

persoanei evaluate, precum drepturile de care beneficiază solicitantul33. 

                                                           

31 Legea nr. 292/2011 art. 7 
32 www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf 
33 www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf 
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În redactarea anchetei sociale, asistentul social trebuie să fie limpede, succint și în 

același timp convingător. Aprobarea pentru finalitatea acțiunii, fiind dată de o persoană care 

nu are timp de pierdut, care are răspunderea financiară şi administrativă a activităţii 

serviciului său, ancheta ce i se prezintă trebuie să facă dovada că aprobarea solicitată este 

legală, justificată şi utilă.34 

Putem clasifica beneficiile de asistenţă socială conform condiţilor de 

eligibilitate în următorul mod: 

• beneficii de asistenţă socială selective, acestea sunt bazate pe testarea 

mijloacelor de trai ale unei persoane singure sau ale familiei; 

• beneficii de asistenţă socială universale, sunt acordate fără testarea 

mijloacelor de trai ale unei persoane singure sau ale familiei; 

• beneficii de asistenţă socială categoriale35, sunt acordate pentru 

anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale unei 

persoanei singure sau ale familiei. 

În funcţie de scopul lor, beneficiile de asistenţă socială se clasifică astfel: 

a) beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de 

excluziune socială; 

b) beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei; 

c) beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale; 

d) beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite.36 

Beneficiile de asistenţă socială se pot acorda în ajutoare materiale (bani) ori 

în natură (bunuri) şi cuprind : indemnizaţii, alocaţii, ajutoare sociale şi alte 

facilităţi.În funcţie de beneficiarul acestora, beneficiile pot avea carácter familial (se 

                                                           

34 www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf 
35 Legea nr. 292/2011 art. 8 alin. (1) 

36 Legea nr. 292/2011 art. 9 alin. (1) 
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acordă pentru creşterea calităţii vieţii în familie) sau caracter individual (se acordă 

unei persoane singure care are o situaţie care necesită intervenţia). 

2.4. Categorii de beneficiari ai dreptului de asistenţă socială 

 

Orice politică socială de suport social pentru săraci şi de reechilibrare a resurselor 

personale în caz de dezechilibre majore şi sistematice utilizează ca instrument principal un set  

complex de beneficii sociale. Beneficiile sociale reprezintă forme de sprijin constând   fie în 

sume de bani ,fie în bunuri şi servicii gratuite sau oferite la preţuri subvenţionate unor categorii 

de persoane aflate în deficit substanţial de resurse.37 

Beneficiile pot fii contributorii– obiect al sistemului de asigurări sociale şi sunt 

acordate persoanelor care nu sunt în nevoie, dar au contrbuit financiar la sistem – pensiile 

pentru limită de vârstă ,pensiile medicale. 

Beneficiile noncontributorii sunt oferite persoanelor aflate într-o situaţie de 

nevoie, în afara oricărei obligaţii de contribuţie, numai în raport cu mărimea 

respectivei nevoi pe care acestea le pot avea. 

Beneficiile de susţinere compensează lipsa de resurse până la o limită considerată a fi 

un minim acceptabil de viaţă , însă o diferenţiere pe următoarele criterii ar trebui luată în 

considerare:38 

1.  Beneficiile contributorii trebuie să fie substanţial mai ridicate decât cele 

noncontributorii 

2.  Beneficiile reprezentând investiţiile în dezvoltare trebuie să fie mai mari decât  

cele care asigură simpla subzistenţă. 

3.  Beneficiile de tip contributorii şi cele care susţin dezvoltarea trebuie să 

depăşească semnificativ standardul minim de viaţă – beneficiile de tip ajutor social trebuie să 

asigure resurse la nivel minimal.39 

                                                           

37 Elena Zamfir, Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Ed. Expert, Bucureşti, 2000, p. 73. 
38 Elena Zamfir, Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Ed. Expert, Bucureşti, 2000, p. 73. 
39 Elena Zamfir, Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Ed. Expert, Bucureşti, 2000, p. 74-75. 
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În prima lege referitoare la ajutorul social acesta apărea ca fiind o formă de 

protecţie socială (Legea nr. 67/1995), Legea nr. 416/2001 prevede că – venitul minim 

garantat se asigură prin acordarea  ajutorului social lunar .40 

Venitul minim garantat apare ca un element prin care se realizează protecţia 

socială în cadrul unui sistem de asistenţă socială care presupune şi alte prestaţii al 

căror instrument de aplicare este ajutorul social. 

Legea nr. 416/2001 nu mai condiţionează calitatea de membru al familiei a 

copilului ce urmează cursuri de zi în instituţii de învăţământ. 

Dreptul la ajutor social include şi persoanele implicate într-o  relaţie de 

concubinaj. 

Comparativ cu zonele urbane, sărăcia este de trei ori mai crescută în zonele 

rurale. Populaţia îmbătrânită care predomină în  mediul rural şi care are puţine surse 

de venit reprezintă un factor determinant al acestei situaţii. 

Persoanele vârstnice care locuiesc singure şi tinerii între 18-24 de ani sunt 

cei mai expuşi riscului de sărăcie. De asemenea, un risc ridicat îl prezintă şi 

persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, tinerii care nu sunt îngrijiţi de 

către familie, dar şi persoanele dependente de anumite vicii deoarece sunt foarte 

vulnerabili. 

Regiunile în care predomină concentraţii de populaţie care se află în pragul 

sărăciei sunt: Nord -Est şi Sud-Est, la polul opus aflându-se Bucureşti-Ilfov şi 

Centrul ţării. 

 

                                                           

40 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – art. 4 
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Pentru a putea preveni, limita sau înlătura efectele unor situaţii care pot 

genera excluziunea ori marginalizarea socială a unei persoane, familii, comunităţi, în 

anul 2014 s-au acordat beneficii universale adresate unor categorii de persoane sub 

forma unor ajutoare, indemnizaţii sau sub formă de alocaţii. 

Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială sunt stabilite în 

raport cu indicatorul social de referinţă,prin aplicarea unui indice social de inserţie. 

Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul 

căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât 

în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în 
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vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se 

încadra în muncă.41  

În conformitate cu Legea nr.76/2002, în anul 2016, indicatorul social de 

referinţă a avut valoarea de 500 lei. 

Spre exemplu pentru familiile care au copii au existat următoarele forme de 

ajutor: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului, alocaţia 

pentru sustinerea familiei, dar si alocaţie lunară de plasament. Pentru persoanele cu 

venituri mici s-au acordat: ajutoare de încălzire, ajutoare de urgenţă, ajutoare de 

înmormântare.  

De asemenea, există şi o serie de ajutoare destinate copiilor sau adulţilor cu 

dizabilităţi.  

În conformitate cu datele din Tabelul nr. 1- Sume plătite din bugetul 

M.M.J.S. în perioada 2014 - 2016 pentru principalele beneficii de asistență 

socială (v. Anexa nr. 1 la prezenta Lucrare de disertaţie), Muncii şi Justiţiei 

Sociale prin agenţiile judeţene de plăţi şi inspecţie socială, dacă în anul 2014 a 

efectuat plăţi pentru beneficiile de asistenţă socială pe care le putem remarca în 

tabelul de mai sus în valoare de 8.015.422.309 lei (în medie ar însemna suma de 

667.951.859 lei pe lună) în anul 2016 a efectuat plăţi în sumă de 11.600.120.583 lei 

(o medie lunară de 966.676.715 lei). 

În anul 2016, după cum putem observa, cea mai mare parte a fost 

direcţionată tot spre alocaţia de stat pentru copii şi mai precis un procent de 38,06% 

(faţă de 33,5% în 2014). Persoanelor cu handicap le-a fost atribuit un procent de 

0,41%, iar un procent de 17,76% (comparativ cu 20,9% în 2014) a fost direcţionat 

către indemnizaţiile pentru creşterea copilului. Creşterea sumelor chetuite pentru 

                                                           

41 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/DGAS/2015/RaportIncluziuneSociala2013.pdf 
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alocaţiile de susţinere a familiei, pentru beneficiile plătite persoanelor cu handicap, 

precum şi pentru garantarea unui nivel minim al venitului constituie motivul pentru 

care putem remarca o creştere cu 44,7% în doi ani. 

Tabelul nr. 2 - Modificarea absolută a numărului de beneficiari pentru 

principalele beneficii de asistență socială, în anul 2016, comparativ cu anii 2015 şi 2014 

(v. Anexa nr. 2 la prezenta Lucrare de disertaţie) redă evoluţia numărului de 

beneficiari în anul 2016 comparativ cu anii 2015 şi 2014 (+/-).  

În perioada 2014 – 2016 cea mai mare creştere a sumelor cheltuite a fost 

înregistrată la: 

1) - alocaţia de stat pentru copii – 1.730.639.514 lei; 

2) - indemnizaţia pentru creşterea copilului – 507.777.939 lei; 

3) - indemnizaţia lunară pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat – 333.564.284 

lei. 

Pentru alocaţia de susţinere a familiei sumele cresc cu 265.237.175 lei, iar 

ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat a fost beneficiul social la 

care remarcăm creşterea sumelor cheltuite cu 148.786.476 lei.  

În cazul ajutoarelor pentru încălzire observăm următoarea diminuare a 

sumelor cheltuite de la bugetul de stat: 

- pentru gaze naturale – scad cu 29.594.526 lei; 

- pentru lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri - scad cu 23.967.569 lei; 

- pentru energie termică furnizată în sistem centralizat - scad cu 23.845.241 lei; 

- pentru energie electrică - scad cu 630.058 lei. 
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Alocaţia de stat pentru copii42  

 

Alocaţia este acordată lunar de statul român tuturor copiilor, ca o formă de 

ocrotire, aşa cum prevede Legea nr. 61/1993. În principiu se acordă copiilor cu  

vârsta de până la 18 ani sau, după caz, tinerilor care au împlinit această vârstă, dar 

care continuă să urmeaze cursurile învăţământului liceal ori profesional, până la 

terminarea acestora. 

Pentru copiii în vârstă  de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul 

copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocația de stat se acordă în 

cuantum de 200 lei/lună/copil. Pentru copiii care nu au un handicap și sunt în vârstă 

de peste 2 ani cuantumul alocației de stat este de 84 lei/lună/copil, iar pentru copiii 

mai mari de 3 ani care au un handicap cuantumul este de 200 lei. 

În perioada 2015 - 2017, cuantumul alocaţiei nu a mai suferit modificări, 

ceea ce înseamnă că, în anul 2017, alocaţiile se vor acorda la acelaşi nivel ca în 2016. 

Potrivit actului amintit mai sus, alocaţia se stabileşte în raport cu indicatorul de 

referinţă social (ISR) al cărui nivel stabilit prin lege este de 500 de lei. 

Tabelul nr. 3 – Evoluţia cuantumurilor alocaţiei de stat pentru  copii, 2004-2017 (lei/lună/copil) 

Cuantumul 

alocaţiei  
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_

3
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2
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1
5
_

4
) 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
   

pentru copiii în 

vârstă  de până la 2 

ani, respectiv 3 ani  

în cazul copilului 

care  are un 

handicap 21 24 24 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

  

pentru copiii cu 

vârsta cuprinsă 

între 3 şi 18 ani, 

care nu au un 21 24 24 25 
32 

1) 
40 

2) 42 42 42 42 42 42 
42 

3) 
84 

4) 84 84 

  

                                                           

42 Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii , cu modificările și completările ulterioare 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42313/Alocaţia-de-stat-pentru-copii-2016.html
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handicap 

pentru copiii cu 

vârsta cuprinsă 

între 3 şi 18 ani, 

care au un handicap 42 48 48 50 
64 
1) 

80 
2) 84 84 84 84 84 84 

84 
3) 

200 
4) 200 200 

  

        Legendă        

         1) 1 ianuarie - 29 februarie 2008   

         2) 1 martie - 31 decembrie 2008   

         3) 1 ianuarie - 1 iunie 2015   

         4) 2 iunie - 31 decembrie 2015   

         5) 1 ianuarie - 31 decembrie 2016   

Sursa: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale         

 

 

Graficul nr. 1 – Nivelul cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, 2004-2017 
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Conform datelor din tabelul de mai jos putem oobserva faptul că în anul 2014, 

un număr mediu lunar de 3.727.859 copii au beneficiat de alocaţie de stat, dintre care:  

 
· 333.196 sunt copii care au vârsta mai mică de 2 ani şi nu au un 

handicap (8,9% din total); 
 
· 4.755 sunt copii care au vârsta mai mică de 3 ani şi au un handicap 

(0,1% din total); 
 
· 3.334.692 sunt copii care au vârsta mai mare de 2 ani şi nu au un 

handicap (89,5% din total); 
 
· 55.216 sunt copii care au vârsta mai mare de 3 ani şi au un handicap 

(1,5% din total). 
 

 
Cei mai mulți copii beneficiari (peste 111.000) se găseau în județele Bihor, 

Timiș, Dolj, Constanța, Prahova, Bacău, Suceava și Iași, iar valoarea maximă s-a 

înregistrat în Municipiul București, unde se aflau 293.573 copii beneficiari (7,9% din 

totalul național). 

 
Dacă în anul 2014 sumele plătite ca şi alocaţii de stat (pentru copii) au fost 

de 2.684.862.102 lei, mai mici cu 33.629.445 lei (1,2%) faţă de anul precedent, 

scădere determinată de reducerea numărului de copii beneficiari (în anul 2014 

comparativ cu anul 2013 media lunară calculată a fost mai mică cu 52.035 copii, ceea 

ce reprezintă un procent 1,4%). Scăderea natalităţii reprezintă un factor determinant 

la reducerea numărului de copii. În anii 2015 şi 2016, creşterea a fost determinată de 

majorarea cuantumurilor astfel încât sumele alocate au fost mai mari, 3.541.590.789 

lei pentru anul 2015, respectiv 4,415,501,616 lei pentru 2016. 
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Tabel nr. 4 - Alocaţia de stat pentru copii (2010 - 2016) 

          

Anul 
Suma plătită  

(lei) 
T

o
ta

l 
b

en
ef

ic
ia

ri
 

Beneficiari 

copii care au 

vârsta mai mică 

de 2 ani şi nu au 

un handicap 

copii care au 

vârsta mai 

mică de 3 ani 

şi au un 

handicap 

copii care au 

vârsta mai mare 

de 2 ani şi nu au 

un handicap 

copii care au 

vârsta mai mare 

de 3 ani şi au 

un handicap 

N
u

m
ăr

 m
ed

iu
 l

u
n

ar
  

P
ro

ce
n

t 
d
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N
u

m
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 m
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iu
 l

u
n
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P
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n

t 
d

in
 t

o
ta

l 
 

(%
 )

 

2016 4,415,501,616 3,662,793 334,299 9,1 4,884 0,1 3,265,344 89,1 58,266 1,6 
2015 3,541,590,789 3,691,195 331,182 9,0 4,394 0,1 3,299,643 89,4 55,976 1,5 
2014 2,684,862,102 3,727,859 333,196 8,9 4,755 0,1 3,334,692 89,5 55,216 1,5 
2013 2,718,491,547 3,779,894 337,712 8,9 5,405 0,1 3,382,147 89,5 54,630 1,5 
2012 2,762,798,774 3,825,080 349,241 9,1 6,281 0,2 3,416,902 89,3 52,656 1,4 
2011 2,834,784,038 3,869,184 372,291 9,6 5,604 0,1 3,437,933 88,9 53,356 1,4 
2010 2,916,950,652 3,892,407 390,431 10,0 6,834 0,2 3,441,126 88,4 54,016 1,4 

          

Sursa: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale   

 

 

 

Beneficii de asistenţă socială selective 

 
Ajutoarele pentru încalzirea locuinţei, alocaţia pentru susţinerea familiei şi 

ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat constituie principalele 

beneficii de asistenţă socială selective care sunt bazate pe testarea mijloacelor de trai 

ale familiei sau ale persoanei singure. 

Cu ajutorul procedurii de evaluare a bunurilor mobile sau imobile deţinute 

de o persoană sau de către familie, a veniturilor realizate de către aceasta, respectiv 
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aceştia care sunt necesare pentru a putea acoperii nevoile de consum are loc testarea 

mijloacelor de existenţă a eventualilor beneficiari de servicii sociale. 

 

 

Alocaţia pentru suţinerea familiei 

 

Alocaţia pentru suţinerea familiei este un beneficiu care a fost instituit de 

către Legea nr.277/2010 şi se adresează familiilor care au în îngrijire copii şi care nu 

realizează venituri mai mici decât valoarea pragului stabilit de lege. 

De la data apariţiei au fost 10 acte modificatoare privind Legea nr. 277/2010, 

din care 6 ulterioare anului 2014. 

 

Tabel nr. 5 - Acte modificatoare Lege nr. 277/2010 

Nr. crt.  

Acte modificatoare Lege nr. 277/2010 Anul modificării 

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 2013 
2 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2013 2013 
3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 2014 
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 2014 
5 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015** 2015 
6 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 2016 
7 Legea nr. 196/2016 2016 
8 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 2016 
9 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 2016 

10 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 2017 
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Tabel nr. 6 - Cuantumurile alocației pentru susținerea familiei, în anul 2014 

a) ianuarie - octombrie 2014     

Componența 

familiei 

Venitul net mediu lunar pe 

membru de familie 
 

Cuantum lunar (lei) 

în funcție  de  numărul  de  copii  

1 copil  2 copii  3 copii  
4 sau mai 

mulți copii 

Familie cu ambii 

părinți 

mai mic de 200 lei 40 80 120 160 

între 201 și 530 lei 33 66 99 132 

Familie 

monoparentală 

mai mic de 200 lei 65 130 195 260 

între 201 și 530 lei 60 120 180 240 

      

b) noiembrie - decembrie 2014     

Componența 

familiei 

Venitul net mediu lunar pe 

membru de familie 
 

Cuantum lunar (lei) 

în funcție  de  numărul  de  copii  

1 copil  2 copii  3 copii  
4 sau mai 

mulți copii 

Familie cu ambii 

părinți 

mai mic de 200 lei 82 122 162 202 

între 201 și 530 lei 75 108 141 174 

Familie 

monoparentală 

mai mic de 200 lei 107 172 237 302 

între 201 și 530 lei 102 162 222 282 

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice   

 
În anul 2014, 247.620 de familii au primit în medie, lunar, alocaţie pentru 

susţinerea familiei. Suma totală platită fiind de 260.682.745 lei. În comparaţie cu 

anul 2013 putem remarca faptul că a avut loc o diminuare a numărului de familii 

beneficiare. Este vorba despre un număr de 12.796 de familii, mai precis un procent 

de 4.9% şi o creştere a sumelor cheltuite cu 21,2%, ceea ce înseamnă un total de 

45.620.795 lei. Majorarea cuantumului alocaţiei, dar şi reducerea natalităţii constituie 

cauzele care au condus către această evoluţie. 
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Familiile beneficiare de alocaţie de susţinere au avut următoarea distribuţie 

în funcţie de numărul de părinţi şi de veniturile nete pe membu de familii: 59,3% 

familii cu un venit mai mic de 200 de lei şi formate din doi parinţi, 19,7% familii cu 

un venit cuprins între 201 şi 530 lei şi formate din doi parinţi, 16,2% familii cu un 

venit mai mic de 200 lei şi monoparentale,iar 4,8% au fost familii cu un venit cuprins 

între 201 şi 530 lei, de asemenea, familii monoparentale. 

În anul 2015 suma totală plătită a fost de 535.518.000 lei pentru 277.624 

familii.  

Comparativ cu anul 2014 a avut loc o creştere a numărului de beneficiari cu 30.004 

familii (respectiv cu 12,1%) şi o creştere a sumelor cheltuite, cu 274.835.255 lei 

(105,4%), în principal datorită creşterii cuantumurilor s-au dublat sumele plătite.  

În judeţele Iaşi, Vaslui, Bacău şi Suceava s-a înregistrat cel mai mare număr 

de familii beneficiare şi astfel la nivel naţional în Regiunea Nord-Est a fost cel mai 

mare număr de familii beneficiare: 76.090 (aproximativ 27,4% din numărul total de 

familii). 

Tabel nr. 7 - Alocaţia pentru susţinerea familiei1,  

    în anii 2011 – 2016 

          

Anul 

Numărul 

mediu lunar 

de familii 

beneficiare 

din total familii beneficiare, în funcție de 

nivelul venitului net mediu lunar pe 

membru de familie (%): 

Numărul mediu lunar 

estimat de copii din 

familiile beneficiare 

Sume 

plătite (lei) 

familii cu doi 

părinți 
familii 

monoparentale 

Total 
mediu 

rural 
mediu 

urban 

mai mic 

de 
intre 

201 și 
370 lei 

mai mic 

de 
intre 201 

și 370 

lei 200 lei 200 lei 

2016 273.337 53,5 25,8 15,7 5,0 529.31 97.024 432.283 525.919.920 

2015 277.624               535.518.000 

2014 247.62 59,3 19,7 16,2 4,8 473.22 388.854 84.369 260.682.745 

2013 260.416 62,2 17,8 16,1 4,0 492.07 377.856 114.218 215.061.950 

2012 301.586 62,7 18,7 14,7 3,9 557.82 427.519 130.305 216.861.399 

2011 325.12         614.26 466.16 148.054 223.287.221 
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1Conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările 

ulterioare  

Sursa: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  

 

 

Venitul minim garantat 

 

Venitul minim garantat (VMG) reprezintă unul dintre cele mai importante 

programe de combatere a săraciei şi de promovare a incluziunii sociale. Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificările şi completările sale 

constituie actul normativ care reglementează acest program. 

Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui 

ajutor social lunar, care se calculează ca diferenţă între nivelul venitului minim 

garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.43  

De la data apariţiei au fost emise 34 acte modificatoare privind Legea nr. 

416/2001, din care 7 ulterioare anului 2014 conform informaţii prezentate în Tabelul 

nr. 8 - Acte modificatoare Lege 416/2001 (v. Anexa nr. 3 la prezenta Lucrare de 

disertaţie). 

În urma modificarilor din luna mai a anului 2013, în sensul majorării 

nivelului venitului minim garantat cu 8,5% legea nr.416/2001 a fost modificată. 

Această modificare a a avut un rol determinant comparativ cu anul anterior, atât a 

numărului de beneficiar, dar şi a sumelor achitate. 

 

 

                                                           

43 http://salvaticopiii.ro/upload/p00060008_Venitul%20minim%20garantat,%20acordarea%20ajutorului%20social.pdf 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_23132/OUG-nr-2-2011-modificarea-Legii-nr-277-2010-privind-alocatia-pentru-sustinerea-familiei.html
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_23132/OUG-nr-2-2011-modificarea-Legii-nr-277-2010-privind-alocatia-pentru-sustinerea-familiei.html
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Tabel nr. 9 - Comparaţie între sumele medii acordate ca ajutor social şi nivelul 

venitului minim garantat în 2015 şi 2014 

        

Numărul de persoane 

din familie 

Nivelul 

venitului 

minim 

garantat1 

-

lei/lună/f

amilie- 

Numărul mediu 

de ajutoare 

(familii) 2 

Valoarea medie lunară calculată 

lei/lună/f

amilie 

lei/lună

/famili

e 

lei/lună/

persoan

ă din 

familie 

lei/lună/

persoan

ă din 

familie 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

- persoană singură 142 94.056 89.907 139 138 139 138 
- 2 persoane 255 49.201 47.678 227 227 114 113 
- 3 persoane 357 35.522 35.311 279 279 93 93 
- 4 persoane 442 33.397 33.977 322 322 81 80 

- 5 persoane 527 17.01 17.236 352 351 70 70 

- 6 sau mai multe 

persoane 3) 564 15.286 15.134 324 327 54 54 

Total - 244.47 239.24 229 230 92 91 
1   Valoarea maximă prevăzută de lege       
2  Ajutoare transmise spre plată    

3 Valori calculate pentru o familie de 6 persoane, deoarece pentru fiecare altă persoană din familiile cu mai mult de 5 

persoane se adaugă 37 lei 

Sursa: Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale      

 

Suma plătită corespunzătoare contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 

persoanele din familiile beneficiare de venit minim garantat în anul 2014 a fost de 36.361.834 

lei, cu  5.160.750 lei (16,5%) mai mare decât în anul anterior. Plata asigurării obligatorii a 

locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren, inundațiilor în anul 2014 a însemnat 

cheltuirea sumei de 650.123 lei, corespunzătoare unui număr de 11.974 familii beneficiare de 

venit minim garantat. 

Suma plătită din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pentru tot 

programul de acordare a venitului minim garantat, aici făcând referire la contribuţii 

pentru asigurările de sănătate şi asigurarea obligatorie a locuinţelor şi ajutorul social 
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în anul 2014 a fost de 699.906.207 lei, mai mare cu suma de 132.692.938 lei (23,4%) 

faţă de anul 2013. 

Legea nr. 416/2001 privind VMG, cu completările şi modificările ulterioare 

prevede printre altele şi posibilitatea de acordare a unor ajutoare de urgenţă pentru a 

sprijini familiile aflate în situaţii de necesitate datorită unor situaţii precum stări de 

sănătate grave, necesităţi din pricina unor calamnităţi naturale, ale unor incendii spre 

exemplu sau ale unor accidente, fie alte cauze care pot duce la excluziune socială. 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.100/2011 privind acordarea unor măsuri 

de sprijin pentru familiile persoanelor decedate în accidentul de la Exploatarea Minieră 

Uricani, judeţul Hunedoara, în anul 2014 s-au acordat din bugetul M.M.F.P.S.P.V. 3.000 lei ca 

ajutor financiar pentru soţia unei persoane decedate ca urmare a accidentului, soţie care era 

însărcinată la data decesului acestuia. Hotărârea de Guvern prevede că aceasta beneficiază de 

un ajutor financiar lunar în cuantum de 250 de lei pe toată perioada de la nalşterea copilului 

până la începerea de către acesta a cursurilor de învăţământ preuniversitar.44 

Numărul mediu lunar de familii beneficiare a crescut de la 240.617 în anul 

2014 la 245.545 în anul 2015, cu 4.928 familii (2,0%).  

În anul 2015 suma de 673.411.053 lei, a fost mai mare cu 10.516.803 lei 

(1,6%) comparativ cu cea plătită în 2014.  

Olt, Argeş, Iaşi, Dâmboviţa, Bacău, Vaslui, Teleorman, Galaţi, Buzău şi Dolj 

au fost judeţele cu cel mai mare număr de familii beneficiare de venit minim garantat.  

Suma plătită corespunzătoare contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

pentru persoanele din familiile beneficiare de venit minim garantat în anul 2015 a fost 

de 37.112.869 lei, cu 751.035 lei (2,1%) mai mare decât în anul anterior.  

                                                           

44 http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/asistenta-2014.pdf  
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Plata asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor 

de teren, inundaţiilor în anul 2015 a însemnat cheltuirea sumei de 3.075.005 lei, 

corespunzătoare unui număr de 52.700 familii beneficiare de venit minim garantat.  

Astfel, suma plătită din bugetul M.M.J.S. pentru întreg programul de acordare 

a venitului minim garantat (ajutorul social, contribuţii pentru asigurările de sănătate şi 

asigurarea obligatorie a locuinţelor) în anul 2015 a fost de 713.598.927 lei, mai mare 

cu 13.692.720 lei (2,0%) decât în anul 2014.  

 

 

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei  
 

Familiile şi persoanele singure care au venituri reduse pot beneficia de 

ajutoare pentru încălzirea locuinţei.  

Ajutorul de încălzire se acordă în funcţie de sistemul de încălzire utilizat şi 

venitul net lunar pe membru de familie (maxim 1.082 de lei - dacă încălzirea este în 

sistemul de termoficare şi 615 lei pentru celelalte forme de încălzire). Pe lângă ajutorul 

de la bugetul de stat şi primăriile pot acorda un ajutor, suplimentar.  

Potrivit actelor normative O.U.G. nr. 70/2011 şi H.G. nr 920/2011, în sezonul 

rece noiembrie 2016 – martie 2017, familiile / persoanele singure cu venituri reduse 

vor beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare:  

• ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică;  

• ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale;  

• ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;  

• ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili 

petrolieri.  

Persoanele, care ştiu că au situaţia materială care să le permită să beneficieze 

de acest ajutor, trebuie să depună la sediul primăriei de domiciliu o cerere, completată 

de următoarele documente: 
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- actele de identitate ale membrilor familiei; 

- dovezi ale veniturilor acestora (adeverinţe de salarii, mandate de plată ale 

unor drepturi sociale etc); 

- înscrisuri cu privire la forma de deţinere sau de utilizare a locuinţei (act de 

proprietate, contract de închiriere, împuternicirea proprietarului pentru solicitarea 

ajutorului pentru încălzire în cazul chiriaşilor etc). 

Formularele (cererile/declaraţiile pe proprie răspundere) vor putea fi procurate 

de la sediile primăriilor sau de pe paginile web ale acestora, ale agenţiilor teritoriale 

pentru plăţi şi inspecţie socială sau de pe site-ul Ministerului Muncii. 

De la data apariţiei au fost emise 9 acte modificatoare privind Legea nr. 

416/2001, din care 6 ulterioare anului 2014. 

Tabelul nr. 10 - Acte modificatoare O.U.G. nr. 70/2011 

Nr. crt 

Acte modificatoare OUG nr. 70/2011 Anul 

modificării 

1 Legea nr. 187/2012 2012 
2 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2013 2013 
3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 2014 
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015** 2015 
5 Legea nr. 296/2015 2015 
6 Legea nr. 196/2016 2016 
7 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 2016 
8 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 2016 
9 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 2017 

 

În anul 2015 aceste beneficii sociale au fost acordate corespunzător sezonului 

rece noiembrie 2014 - martie 2015, precum şi sezonului rece noiembrie 2015 - martie 

2016.  

A. Sistemul centralizat de încălzire  

Utilizatorii sistemului centralizat de încălzire au primit de la bugetul de stat, 

prin bugetul M.M.J.S., în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie 
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(împărţit pe 11 tranşe de venituri) un ajutor lunar prin compensarea procentuală a 

valorii efective a facturii la energia termică, compensare care a variat între 10% şi 

100%.  

Plafonul de venituri până la care s-au acordat aceste ajutoare a fost de 1.082 

lei venit mediu net lunar pe membru de familie.  

Pragul maxim al ajutorului a fost dat de un consum maxim lunar stabilit de 

legislaţie în funcţie de tipul apartamentului şi de zona de temperatură.  

Persoanele singure au beneficiat de o compensare mai mare cu 10% faţă de 

proporţiile stabilite pentru familie. Pentru beneficiarii de ajutor social, compensarea s-a 

acordat în proporţie de 100%.  

De asemenea legislaţia prevede acordarea de astfel de ajutoare din bugetul 

local.  

Acordarea ajutorului de încălzire pentru utilizatorii sistemului 

centralizat de încălzire compensare - procent din valoarea facturii (%)  

Tabelul nr. 8 - Nivelele de venituri  şi cuantumurile ajutoarelor de încălzire    

           

Limite venituri 

Compensare 

lunară energie 

termică 

Compensare 

lunară 

suplimentară 
energie 

termică 

Cuantum 

lunar 

ajutor 

gaze 

naturale 

Cuantum 

lunar 

ajutor 

energie 

electrică 

Cuantum 

lunar ajutor 

lemne, 

cărbuni, 

combustibili 

petrolieri 

lei ISR familii 
persoane 

singure 
Buget 

local1 lei ISR lei ISR lei ISR 
până la 

155 până la 0,310 90% 100% 
7% 

262 0,524 240 0,480 54 0,108 

155,1 – 210 0,3102 – 0,420 80% 90% 14% 190 0,380 216 0,432 48 0,096 

210,1 – 260 0,4202 – 0,520 70% 80% 20% 150 0,300 192 0,384 44 0,088 

260,1 – 310 0,5202 – 0,620 60% 70% 27% 120 0,240 168 0,336 39 0,078 

310,1 – 355 0,6202 – 0,710 50% 60% 33% 90 0,180 144 0,288 34 0,068 

355,1 – 425 0,7102 – 0,850 40% 50% 40% 70 0,140 120 0,240 30 0,060 
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425,1 – 480 0,8502 – 0,960 30% 40% 46% 45 0,090 96 0,192 26 0,052 

480,1 – 540 0,9602 – 1,080 20% 30% 53% 35 0,070 72 0,144 20 0,040 

540,1 – 615 1,0802 – 1,230 10% 20% 59% 20 0,040 48 0,096 16 0,032 

615,1 – 786 1,2302 – 1,572 5% 15% 61%             
786,1 – 

1082 
1,5722 – 2,164 

  0% 10% 
63% 

            
1) Compensare suplimentară celei de la bugetul de stat - limita maximă  

Sursa: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  

 

B. Încălzirea locuinţei cu gaze naturale  

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale legislaţia a stabilit acordarea de 

ajutoare de la bugetul de stat, în cuantum diferit în funcţie de venitul net lunar pe 

membru de familie, împărţit pe nouă tranşe de venituri. În sezonul rece 1 noiembrie 

2014 - 31 martie 2015 cuantumul minim a fost de 20 lei, iar cel maxim de 262 lei.  

Plafonul de venituri până la care s-au primit aceste ajutoare a fost de 615 lei 

venit mediu net pe membru de familie.  

 

C. Încălzirea locuinţei cu energie electrică  

Începând cu sezonul rece 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014 legislaţia 

prevede introducerea ajutoarelor pentru persoanele care utilizează exclusiv energia 

electrică în scopul încălzirii. Plafonul de venituri până la care s-au acordat aceste 

ajutoare a fost de asemenea 615 lei venit mediu net pe membru de familie.  

 

D. Încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri  

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 

petrolieri s-a acordat de asemenea de la bugetul de stat, în funcţie de nivelul de 

venituri, în cuantumuri între 16 şi 54 lei.  
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Plafonul de venituri până la care s-au primit aceste ajutoare a fost de 615 lei 

venit mediu net lunar pe membru de familie. Pentru beneficiarii de ajutor social suma 

acordată a fost de 58 lei.  

Legislaţia prevede că, în funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei 

publice locale pot aproba ajutoare ce depăşesc tranşele şi cuantumurile prevăzute 

anterior.  

Numărul total de beneficiari corespunzător sezonului rece noiembrie 2014 - 

martie 2015 a fost de 775.485 familii.  

În anul 2015, suma cheltuită pentru ajutoarele de încălzire a fost de 

197.784.075 lei, din care:  

• pentru încălzire cu energie termică furnizată în sistem centralizat: 

42.904.969 lei (21,7% din totalul sumelor plătite),  

• pentru utilizatorii de gaze naturale: 72.019.403 lei (36,4% din totalul 

sumelor plătite),  

• pentru cei ce folosesc pentru încălzire lemne, cărbuni sau combustibili 

petrolieri: 78.300.426 lei (39,6% din totalul sumelor plătite),  

• pentru cei ce folosesc pentru încălzire exclusiv energia electrică: 4.559.277 

lei (2,3% din totalul sumelor plătite).  

 

2.5. Administrarea beneficiilor de asistenţă socială 

 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu, prin 

autorităţile administraţiei publice ( centrale ori locale ), statul acordă beneficiile de 

asistenţă socială. 

Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei 

publice locale se stabilesc în bani sau în natură şi sunt măsuri complementare celor 



43 

 

acordate de autorităţile administraţiei publice centrale, fiind susţinute din bugetele 

locale.45 

La cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a reprezentantului legal al 

persoanei îndreptăţite sau a reprezentantului familiei se acordă dreptul la beneficii de 

asistenţă socială. 

Cererea este însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind 

componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana 

singură, precum şi de orice alte documente privind situaţia membrilor familiei, 

prevăzute de lege.46 

Pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de 

stat se utilizează un formular unic de cerere stabilit prin hotărâre a Guvernului.47 

Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale se ocupă cu verificarea 

îndeplinirii condiţilor de eligibilitate, în funcţie de natura şi tipul beneficiului de 

asistenşţ socială, pe baza unor documente doveditoare care însoţesc cererea.  

Cererea, însoţită de documentele justificative, se depune şi se înregistrează 

la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială domiciliază, îşi 

are reşedinţa sau, după caz, locuieşte/trăieşte familia ori persoana singură care 

solicită unul sau mai multe beneficii de asistenţă socială48. 

În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a legii nr. 292/2011, sistemul 

informatic integrat  asigură verificarea datelor înscrise în cerere, precum şi a altor 

informaţii referitoare la solicitant şi situaţia acestuia din punct de vedere 

socioeconomic. 

                                                           

45 Legea nr. 292/2011 art. 15 alin. (3) 

46 Legea nr. 292/2011 art. 16 alin. (3) 

47 Legea nr. 292/2011 art. 16 alin. (4) 

48 Legea nr. 292/2011 art. 17 alin. (1) 
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Soluţionarea cererii privind acordarea dreptului se face prin actul 

administrativ emis de autoritatea administraţiei publice centrale sau locale.49 

Pe baza informaţlor ş procedurilor, cât şi a actelor doveditoare se realizează 

verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a dreptului. 

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile legale, dreptul la beneficiile de 

asistenţă socială se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii50. 

Încetarea dreptului se face începând cu luna următoare celei în care nu mai 

sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate.51 

Procedura de înregistrare ş soluţonare a cererii de acordare a beneficiilor de 

asistenţă socială este reglementată prin legi speciale.  

Plata beneficiilor sociale se poate efectua, în funcţie de specificul acestora 

şi opţiunea titularului, prin mandat poştal, în cont bancar, în tichete sociale sau altă 

formă de plată, conform legii. Modalitatea de acordare a tichetelor sociale se 

stabileşte prin legile speciale.52 

Prima plată a beneficiilor de asistenţ socială este efectuată în maxim 30 de 

zile de la stabilirea acestui drept. Plata acestora se efectuează în luna curentă pentru 

luna anterioară. 

În cazul achitării drepturilor de beneficii de asistenţă socială prin mandat 

poştal sau în cont bancar, ordonatorii principali de credite, ordonatorii 

secundari/terţiari de credite sau persoanele delegate să îndeplinească această 

atribuţie încheie la nivel naţional, respectiv local, convenţii cu furnizorul de servicii 

poştale, cu respectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de 

                                                           

49 Legea nr. 292/2011 art. 18 alin. (1) 

50 Legea nr. 292/2011 art. 18 alin. (3) 

51 Legea nr. 292/2011 art. 18 alin. (4) 

52 Legea nr. 292/2011 art. 20 alin. (1) 
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achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii.53 

Pentru achitarea drepturilor se stabileşte un comision de transmitere54. 

La nivelul administraţei publice locale apar disfunctionalităţi în administrarea 

beneficiilor de asistenţă socială datorate: 

d1) - insuficientei sau, chiar a lipsei resurselor financiare;  

d2) - îngheţării posturilor ş limitarea salariilor din sectorul public (ca parte a 

politicilor de austeritate implementate în perioada 2008-2010);  

d3) - slabei utilizări a formelor flexibile de angajare (personal cu timp parţial) 

şi ipsei formării profesionale eficiente a personalului; 

d4) - nefuncţionalităţii sistemului informatic integrat necesar verificării datelor 

înscrise în cerere, a informaţiilor privind solicitantul (în special a verificării situaţiei 

lui socioeconomice) şi inexistenţei la nivel local a personalului cu competenţe 

informatice adecvate. 

Astfel, în condițiile în care Legea nr. 292/2011 prevede ca fiecare 

administrație publică locală să organizeze servicii publice de asistență socială 

(SPAS), implementarea acestei reglementări a fost amânată, în special în localitățile 

rurale mai mici. Recensământul SPAS55 realizat de Banca Mondială în mai 2014 a 

indicat că peste o treime (34 procente) din administrațiile locale din zonele rurale și 

8 procente din orașele foarte mici (cele cu mai puțin de 10.000 de locuitori56) nu au 

                                                           

53 Legea nr. 292/2011 art. 20 alin. (3) 

54 Legea nr. 292/2011 art. 21 

55
 Bucureşti nu a fost inclus. Din cauza non-răspunsurilor parţiale, oraşele (40) cu peste 50.000 de locuitori au fost, de 

asemenea, excluse din analiză. Astfel, analiza prezentată în această secţiune acoperă 279 de oraşe cu mai puţin de 50.000 

de locuitori şi 2.861 de comune, în total, 3.140 de autorităţi locale. 

56
 Teoretic, toate autoritățile locale din oraşele cu peste 10.000 de locuitori au dezvoltat SPAS. 
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organizat astfel de servicii, ci au suplimentat responsabilitățile personalului 

existent.57 

Complementar sistemului de beneficii de asistenţ socială menţonăm domeniul 

asigurărilor obligatorii de stat. 

 

2.6. Stabilirea şi plata ajutorului social 

 

Reprezentantul familiei semnează şi înaintează atât declaraţia pe propria 

răspundere, cât şi cererea. 

Beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul este reprezentantul 

acesteia. 

Persoanele care nu au domiciliul, locuinţa ori reşedinţa pe teritoriul ţării 

noastre sunt nevoite să înregistreze cererea la primarul din localitate sau în cazul 

celor din municipiul Bucureşti la cel al sectorului.  

                                                           

57
 De fapt, dacă luăm în calcul şi posturile vacante, proporţia autorităţilor locale care nu au o structură de servicii de 

asistenţă socială creşte la 38 de procente în zonele rurale (variind, în funcţie de dimensiunea comunei, de la 52 de procente 

în cele mici la 21 de procente în cele mari) şi 9 procente în oraşele foarte mici. 
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CAPITOLUL III 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE - LEGEA PRIVIND VENITUL MINIM DE 

INCLUZIUNE 

Termenii de «venit minim de incluziune» sau «venit minim de inserţie» sunt, de 

fapt, sinonimi, diferenţa fiind dată doar de filiera lingvistică prin care au fost însuşiţi 

în limba română. 

VMI = VMG + ASF + AI 

 

 

 

 

În ultimele două decenii şi jumătate, Grupul Banca Mondială a contribuit la 

deblocarea constrângerilor instituţionale şi la dezvoltarea de politici antisărăcie, 

precum şi a politicilor referitoare la creşterea inclusivă şi sustenabilă din România. 

Pentru a stimula crearea de locuri de muncă şi creşterea oportunităţilor economice, 

Banca Mondială (în calitatea sa de organizaţie internaţională de dezvoltare) a 

susţinut programe privind deblocarea potenţialului de dezvoltare al ţării şi 

VMI = 

aprox. 30% 

cei mai săraci  
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sprijinirea investiţiilor în sectorul privat, în plus a venit în sprijinul reformelor 

structurale din sectorul public. În prezent, strategia sa de parteneriat cu România are 

la bază trei piloni esenţiali de angajament: 

p1) - edificarea unui guvern specific secolului XXI,  

p2) - sprijinirea creşterii economice şi creării de locuri de muncă şi  

p3) - sprijinirea unei incluziuni sociale mai mari.  

În acest sens Banca a sprijinit Guvernul României în cadrul eforturilor 

acestuia de a unifica, simplifica şi creşte eficienţa programelor de asistenţă socială. 

Una dintre cele mai importate măsuri legislative adoptate privind combaterea sărăciei 

presupune consolidarea a trei programe de asistenţă socială existente - Alocaţia de 

Susţinere a Familiei (ASF, acordată în baza Legii nr. 277/2010), Ajutorul de 

Încălzire (AI, acordat prin O.U.G. nr. 70/2011) şi Venitul Minim Garantat (VMG, 

acordat prin Legea nr. 416/2001) - prin introducerea Legii privind Venitul Minim 

de Incluziune (VMI) nr. 196/2016. Remarcăm cu privire la impactul preconizat al 

acestei legislaţii: 

- va fi un instrument operaţional care va identifica persoanele cu adevărat 

sărace şi va interveni cu beneficii, servicii şi alte măsuri personalizate şi ţintite; 

- va reduce cantitatea de informaţii necesare pentru procesarea cererilor, ceea 

ce va conduce şi la reducerea costurilor administrative ale sistemului, dar şi a 

costurilor private suportate de beneficiari, precum şi numarul de erori şi fraude; 

- va inversa tendinţa recentă de creştere a sărăciei, mai pronunţată în zonele 

rurale (scoaterea unui număr de aproximativ un milion de familii din starea de sărăcie 

şi excluziune); 

- va asigura stimulente pentru ca cei săraci să revină în câmpul muncii şi va 

reduce rata sărăciei în rândul persoanelor care muncesc. 
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În următorii 2-5 ani, impactul VMI asupra creşterii ocupării va fi 

semnificativ. Dintre cei aproximativ 4 milioane de români din prima chintilă (cei mai 

săraci 20%), 2,5 milioane sunt cu vârstă de muncă. Dintre aceştia doar jumătate 

lucrează: 15% în sectorul formal şi 35% în sectorul agricol sau în sectorul informal. 

Aproximativ 630.000 de persoane cu vârstă de muncă sunt NEETs (nu lucrează, nu 

sunt în educaţie, training, sau cu dizabilităţi). Noua formulă de exceptare parţială a 

câştigurilor de la evaluarea mijloacelor familiei a fost verificată şi evaluată pozitiv 

în ţări din UE, cât şi în SUA şi Canada. În următorii 2-5 ani, estimăm ca între 

47.000 şi 114.000 adulţi care acum nu muncesc vor munci (7-17 % din adulţii 

NEETs din chintila 1). Creşterea ofertei de măsuri de activare pe piaţa muncii pentru 

NEETs ar putea creşte rata de ocupare în rândul lor cu încă 3-7%, ceea ce ar ajuta 

România să ajungă mai aproape de ţinta Europa 2020 de 70% ocupare (în 2014, 

cifra era de 61%).58 

Sprijinul se va focaliza către persoanele aparţinând celor mai săraci 20% din 

cetăţeni. Noua reglementare va încuraja părinţii să-şi trimită copiii la şcoală, va 

stimula încadrarea persoanelor apte pe piaţa muncii, va creşte cuantumul sprijinului 

acordat şi poate asigura atingerea obiectivului României de reducere a numărului de 

persoane sărace cu 580.000 până în 2020, conform Strategiei Europa 2020. 

Noul program va fi aplicat începând cu data de1 aprilie 2018, cu excepţia art. 

95 (depunerea cererilor se poate face cu 60 de zile înainte de intrarea în vigoare) care 

intră în vigoare la data de 1 februarie 2018. Cheltuielile bugetare estimate pentru 

2018, atât pentru aplicarea noului program, cât şi pentru implementarea ajutoarelor 

sociale conform legii aflate acum în vigoare, vor fi de 2,087 miliarde lei. Urmând ca 

                                                           

58 Emil Daniel Teşliuc, Vlad Grigoraş (Banca Mondială), Sursa: http://www.asproas.ro/?p=2282 

http://lege5.ro/Gratuit/geztgnzwgm3q/legea-nr-196-2016-privind-venitul-minim-de-incluziune?pid=108344536&d=2017-01-07#p-108344536
http://lege5.ro/Gratuit/geztgnzwgm3q/legea-nr-196-2016-privind-venitul-minim-de-incluziune?pid=108344536&d=2017-01-07#p-108344536
http://www.asproas.ro/?p=2282
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pentru anii 2019 şi 2020 efortul bugetar să fie de 2,412 miliarde lei anual (cu 1,012 

miliarde lei mai mult comparativ cu un an de plăţi în condiţiile legislaţiei actuale). 

Pentru determinarea plafonului maxim al ajutorului se va face ponderarea cu 

un anumit indice, mecanism denumit venit net lunar ajustat, care reprezintă suma ce 

revine fiecărui membru al familiei din venitul lunar total al acesteia. Indicele de 

ponderare este 1 pentru persoane singure sau pentru capul familiei şi 0,5 pentru 

orice alt membru al familiei. 

Ajutorul de incluziune, primul tip de sprijin reprezintă un sprijin financiar 

variabil, calculat în funcţie de venitul familiei. Se va acorda persoanelor sau 

familiilor care au un venit pe membru de familie de până la suma de 260 de lei. 

Practic se va plăti în fiecare lună, diferenţa dintre suma de 260 de lei pe membru de 

familie şi venitul realizat de familia respectivă, sub formă de ajutor de incluziune. 

Acordarea ajutorului de incluziune se va face condiţionat de înscrierea la 

agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ca persoane în căutarea unui loc 

de muncă şi care nu au refuzat un loc de muncă ori de participarea la serviciile pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste 

agenţii. Excepţii sunt persoanele care asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau mai 

multor copii în vârstă de până la 7 ani sau a unui copil în vârstă de până la 18 ani 

dacă au un handicap grav sau accentuat; îngrijirea uneia sau mai multor persoane cu 

handicap/dizabilitate gravă sau accentuată; a uneia sau mai multe persoane vârstnice 

dependente; urmează o formă de învăţământ; participă la programe de pregătire 

profesională; este încadrată în muncă. 

50% din totalitatea veniturilor, dar nu mai mult de 400 lei/familie, nu se iau în 

calcul la stabilirea veniturilor lunare ale familiei în cazul în care unul sau mai mulţi 

membri ai familiei obţin venituri în baza unui raport de serviciu sau a altei forme 
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legale de angajare, sau, după caz, membrii familiei desfăşoară activităţi 

indepenedente ori agricole,. 

Potrivit estimărilor, comparativ cu numărul de beneficiari actuali ai ajutorului 

social, numărul de beneficiari ai ajutorului de incluziune va creşte cu 34%, respectiv 

de la 257.000 la 344.600 persoane singure şi familii. Ajutorul mediu va creşte cu 

aproximativ 58% faţă de cel actual, respectiv de la 221 lei lunar la 349 lei lunar. 

Incluse în ajutorul de incluziune ca sprijin complementar, pentru circa 230.000 de 

persoane singure şi familii se va plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate, iar 

pentru 70.000 de persoane singure şi familii se va plăti asigurarea obligatorie pentru 

locuinţă. 

Sprijinul acordat familiilor cu copii va constitui al doilea tip de sprijin care 

se va acorda astfel: 

- pentru familiile cu venit net lunar ajustat de până la 260 de lei, pentru fiecare 

copil câte 107 lei (maximum 428 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulţi copii), 

în cazul familiei biparentale, şi câte 120 de lei (maximum 480 de lei pentru familiile 

cu 4 sau mai mulţi copii) în cazul familiilor monoparentale.  

- pentru familiile cu venituri între 260 şi 600 de lei, ajutorul va fi de 85 de lei 

pentru fiecare copil (maximum 340 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulţi 

copii), în cazul familiilor biparentale, şi câte 100 de lei pentru fiecare copil 

(maximum 400 de lei pentru familiile cu 4 sau mai mulţi copii) în cazul familiilor 

monoparentale.  

În cazul copiilor de vârstă şcolară, acordarea acestui tip de sprijin va fi 

condiţionată de frecventarea cursurilor. În caz contrar, ajutorul va fi redus 

proporţional cu numărul de absenţe. 

Potrivit estimărilor, pentru acest tip de sprijin vor fi circa 281.000 de beneficiari, iar 

alocaţia medie va creşte de la 142 lei la 185 lei (în medie cu 30% faţă de cea actuală). 
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Suplimentul pentru locuire (ajutorul pentru încălzirea locuinţei) va 

reprezenta al treilea tip de ajutor din venitul minim de incluziune, care se va acorda 

diferenţiat, în funcţie de tipul de combustibil utilizat: energie termică furnizată în 

sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri, 

în cazul familiilor cu un venit net ajustat de până la 600 de lei pe lună.  

Potrivit estimărilor, vor beneficia de acest tip de sprijin aproximativ 650.000 de 

familii persoane singure şi familia, ajutorul mediu va creşte de la 56 lei la 106 lei). 

Cererile şi declaraţiile, împreună cu documentele justificative se vor depune la 

primăria pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul titularii acestui drept în scopul 

acordării venitului minim de incluziune. Analiza şi verificarea dosarelor, precum şi 

calcularea drepturilor se fac la nivelul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie 

socială, iar monitorizarea procesului de stabilire şi plată a dreptului, precum şi 

verificarea cazurilor de suspiciuni, la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială. 

Deşi s-a lucrat la emiterea acestei legi privind noul concept legislativ încă din 

anul 2010 au trecut 7 ani până la promulgare, din care o jumătate de an (6 aprilie 

2016 - 31.10.2016) a durat procedura legislativă (în condiţiile în care Guvernul 

României în calitate de iniţiator a solicitat procedura de urgenţă). 
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Calendar privind derularea procedurii legislative 

Nr 

crt Descriere limite perioadă Perioada 
Nr zile 

lucrătoare 

1 
De la data înregistrării la Senat pentru dezbatere şi până la data 

adoptării proiectului legii de către Senat 
6 aprilie 2016 - 19 

septembrie 2016 115 

2 
De la data adoptării proiectului legii de către Senat până la data 

prezentării în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor 
19 septembrie 2016 - 

26 septembrie 2016 5 

3 
De la data prezentării în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor până 

la data adoptării de către Camera Deputaţilor 
26 septembrie 2016 - 
4 octombrie 2016 6 

4 
De la data adoptării de către Camera Deputaţilor până la data trimiterii 

la Preşedintele României pentru promulgare 
4 octombrie 2016 - 

10 octombrie 2016 4 

5 De la data trimiterii la Preşedintele României pentru promulgare până la 

data promulgării prin Decret prezidenţial nr. 900/2016 
10 octombrie 2016 - 
28 octombrie 2016 14 

6 De la data promulgării prin Decret prezidenţial până la data când 

proiectul devine lege organică 
28 octombrie 2016 - 

31 octombrie 2016 1 

7 
Data publicării în Monitorul Oficial nr. 882 3 noiembrie 2016 3 

8 Data intrării în vigoare   1 aprilie 2018   
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CONCLUZII 

 

Venitul Minim de Incluziune este un pas important al reformei sistemului 

naţional de asistenţă socială. 

Dovada continuităţii luptei împotriva săraciei şi excluziunii sociale (ca 

prioritate naţională) este însuşi procedura de adoptare a Legii privind Venitul Minim 

de Incluziune (VMI) nr. 196/2016.  

În cei căţiva ani de analize, dezbateri, procese de avizare a proiecţiilor 

legislative au existat atât numeroase variante, dar şi denumiri diferite a noului 

concept. Astfel termenii de «venit minim de incluziune» sau «venit minim de 

inserţie» sunt, de fapt, sinonimi, diferenţa fiind dată doar de filiera lingvistică prin 

care au fost însuşiţi în limba română.  

După adoptarea Legii Asistenţei Sociale nr. 292/2011, elaborarea Legii 

privind Venitul Minim de Incluziune, constituie una dintre cele mai importate măsuri 

legislative privind combaterea sărăciei conforme strategiei de reformă a Sistemului 

de Asistenţă Socială.  

Aplicarea noii reglementări presupune o abordare integrată prin consolidarea a 

trei programe de asistenţă socială existente într-unul singur. 

Venitul Minim de Incluziune  = Venitul Minim Garantat + Alocaţia pentru susţinerea 

familiei + Ajutoare pentru încălzirea locuinţei 

 

În modificările legislative va exista un instrument operaţional care va 

identifica persoanele cu adevărat sărace şi va interveni cu beneficii, servicii şi alte 

măsuri personalizate şi ţintite, va reduce cantitatea de informaţii necesare pentru 

procesarea cererilor, ceea ce va conduce şi la reducerea costurilor administrative ale 
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sistemului, dar şi a costurilor private suportate de beneficiari, precum şi numărul de 

erori şi fraude. 

Aceste modificări vor inversa tendinţa recentă de creştere a sărăciei, mai 

pronunţată în zonele rurale (scoaterea unui număr de aproximativ un milion de 

familii din starea de sărăcie şi excluziune) şi va asigura stimulente pentru ca cei 

săraci să revină în câmpul muncii în baza politicilor active de ocupare şi nu în ultimul 

rând va reduce rata sărăciei în rândul persoanelor care muncesc pentru a se evita 

generarea unei dependenţe privind obţinerea beneficiilor sociale. 
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ANEXE: 

Anexa nr. 1  

Tabel nr. 1- Sume plătite din bugetul M.M.J.S. în perioada 2014 - 2016 pentru principalele 

beneficii de asistență socială 

      

Indicator 

Sume plătite cumulat 
- lei - 

anul 2016 anul 2015 anul 2014 

Modificare 

2016 versus 2014 

absolută relativă 
(+/-) (%) 

1. Beneficii si servicii sociale finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul M.M.J.S. 

A. Beneficii sociale – Total 11,600,120,583 9,859,186,708 8,015,422,309 3,584,698,274 44,7 
Alocaţia de stat pentru copii 4,415,501,616 3,541,590,789 2,684,862,102 1,730,639,514 64,5 
Indemnizaţia pentru creşterea copilului 2,060,258,501 1,578,924,746 1,552,480,562 507,777,939 32,7 
Indemnizaţia de acomodare în vederea 
adopţiei 986,284 0 0 0 x 
Sprijinul lunar în vederea creşterii copilului 

acordat pentru persoanele cu handicap^ 48,060,642 36,238,816 37,356,001 10,704,641 28,7 
Stimulentul de inserţie 263,932,900 230,358,988 207,880,985 56,051,915 27,0 
Alocaţia de susţinere a familiei 525,919,920 535,518,000 260,682,745 265,237,175 101,7 
Alocaţia lunară de plasament 324,894,200 317,207,573 71,387,819 253,506,381 355,1 
Ajutorul acordat persoanelor refugiate 1,194,480 1,273,860 1,836,000 -641,520 -34,9 
Indemnizaţia lunară pentru însoţitorii 
adulţilor cu handicap vizual grav 477,554,982 374,383,640 331,200,321 146,354,661 44,2 
Indemnizaţia lunară pentru adulţii cu 

handicap grav şi accentuat 
1,546,959,115 1,468,290,353 1,213,394,831 333,564,284 27,5 

Bugetul personal complementar lunar 
pentru persoanele cu handicap grav, 

accentuat şi mediu 
750,352,398 721,205,148 593,355,633 156,996,765 26,5 

Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită 

persoanelor infectate cu HIV sau bolnave 

de SIDA 
50,037,838 44,642,841 41,819,072 8,218,766 19,7 

Alocaţia de hrană pentru copii cu handicap 
HIV / SIDA 

724,641 662,675 653,391 71,250 10,9 

Ajutorul social pentru asigurarea venitului 

minim garantat 811,680,726 673,411,053 662,894,250 148,786,476 22,4 
Ajutoare de încălzire     

- energie termică furnizată în sistem 

centralizat 26,538,635 42,904,969 50,383,876 -23,845,241 -47,3 
- gaze naturale 50,994,126 72,019,403 80,588,652 -29,594,526 -36,7 
- lemne, cărbuni sau combustibili 

petrolieri 67,197,722 78,300,426 91,165,291 -23,967,569 -26,3 
- energie electrică 3,835,468 4,559,277 4,465,526 -630,058 -14,1 



65 

 

Contribuţii pentru asigurările de sănătate 

aferente beneficiarilor de indemnizaţii 
pentru creşterea copilului 114,680,260 88,054,174 86,614,245 28,066,015 32,4 
Contribuţii pentru asigurările de sănătate 

aferente beneficiarilor de indemnizaţii de 
acomodare 

52,925 0 0 0 x 

Contribuţii pentru asigurările sociale de 

sănătate aferente ajutorului social pentru 
asigurarea venitului minim garantat 44,614,672 37,112,869 36,361,834 8,252,838 22,7 

Contribuţii pentru asigurarea obligatorie a 

locuinţelor pentru familiile beneficiare de 

venit minim garantat 3,055,137 3,075,005 650,123 2,405,014 369,9 
Ajutoare de urgenţă 9,499,395 7,885,103 3,866,050 5,633,345 145,7 
Ajutoare financiare 1,594,000 1,567,000 1,523,000 71,000 95.6 

B: Alte cheltuieli - taxe poştale şi 

comisioane bancare 
67,610,261 61,285,844 49,423,035 18,187,226 73.1 

- aferente beneficiilor acordate persoanelor 

cu handicap 21,509,768 20,410,658 17,196,887 4,312,881 79.5 
- aferente altor beneficii 46,100,493 40,875,186 32,226,148 13,874,345 69.9 
C. Servicii sociale – Total 33,859,109 55,285,821 55,689,030 -21,426,712 164.5 
Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii 17,033,064 20,769,351 27,317,171 -10,284,107 160.4 
Programe de interes naţional 79,064 13,266,034 12,006,750 -11,927,686 15186.1 
Finanţarea unor instituţii de asistenţă 
socială, din care: 16,746,981 21,250,436 16,365,109 381,872 97.7 
- furnizori publici 11,356,027 14,430,684 9,799,487 1,556,540 86.3 
- furnizori privaţi 5,390,954 6,819,752 6,565,622 -1,174,668 121.8 

Total sume cheltuite din bugetulMMJS 

(A+B+C) 11,701,589,953 9,975,758,373 8,120,534,374 3,581,055,579 69.4 

2. Beneficii de asistenţă socială finanţate de la bugetele locale, raportate către M.M.J.S.: 

Ajutoare de urgenţă 21,933,789 18,786,517 28,527,834 -6,594,045 130.1 
Ajutorul pentru acoperirea unei părţi din 
cheltuielile de înmormântare 

1,837,126 1,918,619 1,545,218 291,908 84.1 
^ Acordat persoanelor cu handicap care au în îngrijire un copil, precum şi în vederea creşterii copiilor cu handicap 

Sursa: Ministerul Muncii şi Justiției Sociale 
 



66 

 

 

Anexa nr. 2 

Tabel nr. 2 - Modificarea absolută a numărului de beneficiari pentru principalele beneficii de 

asistență socială, în anul 2016, comparativ cu anii 2015 şi 2014 (+/-) 
      

Indicator 

Număr de beneficiari 

U.M. 
anul 

2016 
anul 

2015 
anul 

2014 

M
o
d

if
ic

a
r
e
 

2
0
1
6
 v

e
r
su

s 

2
0
1
4
 

absolută 
(+/-) 

1. Beneficii si servicii sociale finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul M.M.J.S. 
A. Beneficii sociale – Total X x X x x 
Alocaţia de stat pentru copii număr mediu/lună 3,662,793 3,691,195 3,727,859 -65,066 
Indemnizaţia pentru creşterea copilului număr mediu/lună 141,151 138,35 139,572 1,579 
Indemnizaţia de acomodare în vederea adopţiei număr mediu/lună 189 0 x x 

Sprijinul lunar în vederea creşterii copilului acordat pentru 

persoanele cu handicap^ număr mediu/lună 8,644 8,566 8,497 147 
Stimulentul de inserţie număr mediu/lună 41,334 37,384 33,659 7,675 
Alocaţia de susţinere a familiei număr mediu/lună 273,337 277,624 247,620 25,717 
Alocaţia lunară de plasament număr mediu/lună 40,735 40,033 39,165 1,570 
Ajutorul acordat persoanelor refugiate număr mediu/lună 202 554   202 
Indemnizaţia lunară pentru însoţitorii adulţilor cu handicap 
vizual grav număr mediu/lună 41,529 41,546 

43,252 
-1,723 

Indemnizaţia lunară pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat număr mediu/lună 617,394 597,779 565,99 51,404 
Bugetul personal complementar lunar pentru persoanele cu 
handicap grav, accentuat şi mediu 

număr mediu/lună 739,794 716,566 681,279 58,515 
Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu 

HIV sau bolnave de SIDA 
număr mediu/lună 9,884 9,441 8,827 1,057 

Alocaţia de hrană pentru copii cu handicap HIV / SIDA număr mediu/lună 181 178 176 5 
Ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat număr mediu/lună 244,814 245,545 240,617 4,197 
Ajutoare de încălzire număr mediu/lună 569,581 692,000 1,027,950 -458,369 

- energie termică furnizată în sistem centralizat număr mediu/lună 87,193 118,697 267,757 -180,564 
- gaze naturale număr mediu/lună 115,475 157,971 265,091 -149,616 
- lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri număr mediu/lună 358,543 406,494 482,503 -123,960 
- energie electrică număr mediu/lună 8,370 8,838 12,599 -4,229 

Contribuţii pentru asigurările de sănătate aferente beneficiarilor 

de indemnizaţii pentru creşterea copilului 
număr mediu /lună 

(persoane) 144,421 142,409 143,863 558 
Contribuţii pentru asigurările de sănătate aferente beneficiarilor 

de indemnizaţii de acomodare număr mediu /lună 
(persoane) 189 0 0 189 

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate aferente 

ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat 
număr mediu /lună 

(persoane) 244,761 255,22 240,617 4,144 
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Contribuţii pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor pentru 
familiile beneficiare de venit minim garantat număr total 52,434 52,7 11,974 40,460 
Ajutoare de urgenţă număr total 1,779 2,409 1,655 124 
Ajutoare financiare număr total 7 8 9 -2 
B: Alte cheltuieli - taxe poştale şi comisioane bancare X x x x x 
- aferente beneficiilor acordate persoanelor cu handicap X x x x x 
- aferente altor beneficii X x x x x 
C. Servicii sociale – Total X x x x x 

Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii număr mediu /lună 

(persoane) 8,993 12,268 16,146 -7,153 

Programe de interes naţional număr total de 

beneficiari 143 889 850 -707 

Finanţarea unor instituţii de asistenţă socială, din care: număr total de 

instituţii 30 47 49 -19 

- furnizori publici număr total de 

instituţii 19 29 28 -9 

- furnizori privaţi număr total de 

instituţii 11 18 21 -10 
Total sume cheltuite din bugetulMMJS (A+B+C) 

X x x x x 

2. Beneficii de asistenţă socială finanţate de la bugetele locale, raportate către M.M.J.S.: 

Ajutoare de urgenţă număr total 80,940 42,381 82,835 -1,895 
Ajutorul pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile de 
înmormântare 

număr total 4,248 3,568 2,620 1,628 
^ Acordat persoanelor cu handicap care au în îngrijire un copil, precum şi în vederea creşterii copiilor cu handicap 

Sursa: Ministerul Muncii şi Justiției Sociale       
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Anexa nr. 3 

Tabelul nr. 8 - Acte modificatoare Lege 416/2001 

Nr. crt. Acte modificatoare Lege 416/2001 Anul 

modificării 

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2002 2002 
2 Hotărârea Guvernului nr. 1037/2002 2002 
3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2002 2002 
4 Legea nr. 2/2003 2003 

5 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 70/2011 (#M20) 2003 

6 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003*, abrogată prin Legea nr. 277/2010  2003 
7 Hotărârea Guvernului nr. 1431/2003 2003 
8 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 2004 
9 Hotărârea Guvernului nr. 2302/2004 2001 

10 Hotărârea Guvernului nr. 1770/2005 2005 
11 Legea nr. 115/2006 2006 
12 Hotărârea Guvernului nr. 5/2007 2007 
13 Hotărârea Guvernului nr. 11/2008 2008 
14 Legea nr. 51/2008 2008 
15 Hotărârea Guvernului nr. 1664/2008 2008 
16 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2009 2009 
17 Legea nr. 118/2010 2010 
18 Legea nr. 276/2010 2010 
19 Legea nr. 277/2010 2010 
20 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 2011 
21 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 2011 
22 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 2011 
23 Legea nr. 166/2012 2012 
24 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 2013 
25 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2013 2013 
26 Legea nr. 18/2014 2014 
27 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 2014 
28 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 2015 
29 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015** 2015 
30 Legea nr. 342/2015 2015 
31 Legea nr. 196/2016 2016 
31 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 2016 
33 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 2016 
34 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 2017 

 


