BENEFICIILE SOCIALE

Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul UAT COMUNA FARTANESTI, JUDETUL GALATi
vine in sprijinul persoanelor defavorizate oferind informare si consiliere in vederea acordarii tuturor
beneficiilor sociale conform legislatiei in vigoare.
1. Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție
Indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție - se acordă în conformitate cu
prevederile OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului cu
modificările și completările ulterioare.
a)-Indemnizația pentru creșterea copilului
1. - Cine poate beneficia?


Oricare dintre părinții firești ai copilului



Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul



Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență



Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați



Persoana care a fost numită tutore



Alte situații.



Cuantum indemnizație:
- conform OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârsta de la 0 la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap) 85% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului



Cuantum stimulent de inserție:
- conform OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârstă de la 0 la 3 ani (4 ani pentru copiii cu handicap)
-) Acte necesare pentru acordarea indemnizației:
Obligatoriu:
- cerere tip
- adeverință tip eliberată de angajator
- decizia de suspendare a activității conform art. 51 lit. a (în original sau conform cu originalul de
la locul de muncă)
- certificatul de naștere al copilului (copie și original)
- acte de identitate ale părinților (copie și original)
- certificatul de căsătorie (copie şi original)
- extras de cont în original cu semnătura şi ştampila băncii pe numele titularului (dacă se doreşte
plata în cont)
- dosar cu şină
După caz (acte în copie + originale):
- livretul de familie
- acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul pentru care solicită
dreptul
- acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al
acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
- certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este
declarat cu handicap
- extras de cont pe numele reprezentantului legal
- alte acte

IMPORTANT!
Dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, pentru copilul născut
începând cu 1 martie 2012, dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază
netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a
copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; celălalt părinte nu
poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Dacă dreptul nu se solicită de către
celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună, celălalt părinte având obligaţia de
a anunţa în scris cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2
ani. Dacă acesta va solicita dreptul, va trebui să depună cererea şi actele doveditoare, până cel
târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu
handicap.

Acte necesare în cazul veniturilor realizate din activităţi independente:



Venituri obţinute ca Persoană Fizică Autorizată
Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de Administraţia
Financiară, pentru anul anterior



Decizia sau adeverinţa privind veniturile estimate, după depunerea declaraţiei 220 rectificată, în urma
suspendării activităţii, eliberată de Administraţia Financiară, pentru anul naşterii copilului



Rezoluţia de la Camera de Comerţ privind suspendarea activităţii



Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta în termen de 30 zile de la
comunicare, dovada cu privire la veniturile realizate, eliberată de Administraţia Financiară



Adeverinţă cu perioada şi sumele încasate sau declaraţie pe propria răspundere cu privire la
concediul de maternitate, după caz



Declaraţia celuilalt părinte privind concediul de maternitate, unde este cazul



Venituri obţinute din drepturi de autor
Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de Administraţia
Financiară, pentru anul anterior nașterii copilului



Adeverinţă care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile şi tabel explicit cu: Venitul brut
pe fiecare lună; Contribuţiile sociale reţinute (CAS, şomaj, etc.); Impozitul reţinut (16% sau 10%) - se
menţionează atât procentul reţinut, cât şi valoarea acestuia; Venitul net pe fiecare lună, pentru anul
naşterii copilului



Contractul pe drepturi de autor (copie şi original)



Dovada suspendării activităţii (decizie, act adiţional, etc.)



Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta în termen de 30 zile de la
comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de Administraţia Financiară



Declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate (după caz)



Venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat
Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de Administraţia
Financiară, pentru anul anterior nașterii copilului



Decizia sau adeverinţa privind veniturile estimate, după depunerea declaraţiei 220 rectificată, în urma
suspendării activităţii, eliberată de Administraţia Financiară, pentru anul în curs



Dovada întreruperii activităţii (adeverinţă eliberată de barou/ instituţia competentă)



Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta în termen de 30 zile de la
comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de Administraţia Financiară



Adeverinţă cu perioada şi sumele încasate de la Casa de Asigurări a Avocaţilor sau de la OPSNAJ
sau declaraţie pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate (când nu a beneficiat)
b)-Stimulentul de inserție
Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserție:
- acte de identitate ale părinților (copie și original)
- certificat de naștere al copilului (copie și original)
- certificat de căsătorie (copie și original)
- adeverință eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activității și perioada de ICC
- dovada reluării activității (decizie, ordin, act adițional)
- cerere tip
- extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii (după caz)
- dosar cu șină
IMPORTANT!
Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea
copilului şi de indemnizaţia lunară până la 2 ani sau până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și
obţin venituri supuse impozitului pe venit cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se
prelungește până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau până la împlinirea de către copil a
vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.
Reluarea activităţii se anunţă în maxim 15 zile lucrătoare de la această dată, printr-o declaraţie
scrisă însoţită de copii ale actului de identitate și certificatul de naștere al copilului, conform
modelului anexat.
Termene de depunere a cererilor pentru acordarea stimulentului de inserţie:
Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi
realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este
depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată;
b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea
dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului
de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în
termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit
măsurile de protecţie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost
depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) și c);
e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului
realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, și plata acesteia se
suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor, precum şi soluţionarea cererilor este
efectuată de către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ GALATI
Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie pentru creşterea copilului,
alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, sunt de competenţa Agenţiei
pentru Plăți şi Inspecţie Socială Galati.

2.-Alocaţii de stat pentru copii
Alocaţiile de stat pentru copii se acordă conform prevederilor Legii 61/1993 cu modificările și
completările ulterioare.

1. a) Cine poate beneficia?


Copiii în vârstă de până la 18 ani sau peste 18 ani dacă frecventează cursurile școlare până la
terminarea acestora fără întrerupere.

1. b) De ce poate beneficia?
Cuantum alocație:


200 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani



84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2-18 ani



200 lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani

1. c) Acte necesare:
- cerere tip
- acte de identitate ale părinților (copie și original)
- certificatul de naștere al copilului (copie și original)
- certificatul de căsătorie (copie și original)
- dosar cu șină
- extras de cont în original cu semnatură și ștampila băncii pe numele titularului alocației (dacă se
dorește plata în cont)
După caz (acte în copie+originale):
- livretul de familie
- hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț
- hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției
- hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției
- actul de deces al unuia dintre părinți
- certificatul de încadrare al copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este
declarat cu handicap
- alte situații
- Acte necesare in vederea obținerii alocației de stat pentru cetațenii din Republica Moldova:


actele de identitate ale părinților (original și copie)



certificatul de naștere al copilului (original și copie)



certificatul de căsătorie (original și copie)



adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova pentru ambii părinți



dovada obținerii cetățeniei române (original și copie)



dosar cu șină



extras de cont în original, cu semnătura și ștampila băncii
Dosarul în vederea obținerii alocației de stat pentru copii pentru solicitanții care au sau au avut
calitatea de lucrător migrant și cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2014
privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de

stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2014, va cuprinde Cererea
pentru acordarea alocatiei de stat (anexa nr. 1 la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr.
52/2011, punctele C3 și D2) și documentele justificative, inclusiv cele care să ateste adresa,
precum și numărul de asigurare din celălalt stat membru.

La depunerea cererii, solicitantul trebuie să declare dacă părinții copilului au lucrat anterior depunerii
cererii în alt stat membru sau dacă lucrează în prezent

Acte necesare:


Codurile de identificare /asigurare din țara rezidentă



Certificare negativă / (non)existența valorilor (ne)încasate privind alocația familială
Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a
născut copilul, iar plata dreptului se face începând cu luna următoare depunerii cererii.
Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor, sunt efectuate de AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI
INSPECŢIE SOCIALĂ GALATI
Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţia de creştere pentru copil,
la alocaţia de stat pentru copil, respectiv la stimulentul de inserţie, sunt de competenţa
Agenţiei pentru Plăți și Inspecţie Socială mGalati.
Informaţii utile cu privire la stabilirea şi plata alocaţiei de stat:
Cererea pentru stabilirea alocaţiei de stat şi actele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale de
acordare a acestui drept se depun la AJPIS GALATI, doar dacă reprezentantul legal al copilului are
domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a judetului Galati



DGASPC transmite lunar Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galati, cererile înregistrate şi
documentele justificative în baza unui tabel centralizator



Acordarea alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte prin decizia directorului executiv al Agenţiei



Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a
născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii, de către
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galati



În situaţia în care, după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copil, reprezentantul legal
optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Galati



Dreptul la alocaţia de stat pentru copil încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt
îndeplinite condiţiile de acordare



Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, reprezentantul legal depune la Agenţie o cerere în
acest sens



Reprezentantul legal este obligat să comunice în scris Agenţiei orice modificare intervenită, de natură
să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor la alocaţia de stat pentru copil,
în termen de 15 zile de la apariţia acesteia



În cazul schimbării de domiciliu sau de reşedinţă în aria de competenţă a aceleiaşi direcţii teritoriale
care a efectuat plata drepturilor până la apariţia modificării, reprezentantul legal comunică în scris, în
termenul de 15 zile, Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galati, modificarea.

3.-Venit minim garantat
Ajutoare sociale acordate în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și
completările ulterioare.

1. a) Cine poate beneficia?


Familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri foarte mici, aflate în situaţii de criză şi care
au domiciliul stabil, reşedinţa pe raza comunai Fartanesti

1. b) De ce poate beneficia:
Nivelul lunar prevăzut de legislația în vigoare:
1 PERSOANĂ…………………………………………142 LEI
2 PERSOANE…………………………………………255 LEI
3 PERSOANE…………………………………………357 LEI
4 PERSOANE…………………………………………442 LEI
5 PERSOANE…………………………………………527 LEI
6 PERSOANE…………………………………………564 LEI
7 PERSOANE…………………………………………600 LEI
8 PERSOANE…………………………………………637 LEI
9 PERSOANE…………………………………………673 LEI
10 PERSOANE………………………………………..710 LEI
- Acte necesare:


Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei



Documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere
permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române
competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi



Livretul de familie



Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani



Certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces



Hotărâre de încuviinţare a adopţiei /încredinţare /plasament familial



Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual



Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator



Adeverinţă eliberată de AJOFM



Adeverinţă de elev sau student



Talon orice tip de pensie



Talon de şomaj



Talon de orice tip de indemnizaţie



Adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani



Contractul de locuinţă /adeverinta taxe si impozite



Adeverinta registru agricol



Certificat de invaliditate / persoană cu handicap



Act medical din care să reiasă starea de sănătate (apt pentru prestarea unei munci de interes local). În
cazul unei persoane declarate inaptă de muncă, se solicită un certificat eliberat de Comisia de
Expertiză a Capacităţii de Muncă
Adeverinţă eliberata de primăria localităţii în care s-a născut petentul, din care sa reiasa dacă deţine
sau nu proprietăţi sau terenuri agricole în aceste localităţi

Anexa nr.4
la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI SOCIAL
Bunuri imobile
1
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care
2
depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani
cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului
1
acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone
greu accesibile
2
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote,
3
autobuze, microbuze
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru
4
uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic,
7
mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1
Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale și/sau păsări
Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește
1
suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru
familie

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului
social

4.-Alocații de susținere a familiei
Alocații de susținere a familiei - se acordă în conformitate cu prevederile:


Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare



HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010
cu modificările și completările ulterioare
Acordarea acestei prestații are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor
condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de
către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de
învățământ, organizate potrivit legii.

1. a) Cine poate beneficia?


Familiile cu venituri reduse (max. 530 lei/membru familie) care au în creștere și îngrijire copii cu vârsta
până la 18 ani

1. b) De ce poate beneficia?


Cuantumul alocației pentru susținerea familiei complementare (pentru familia formată din soț-soție sau
bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la de 200
lei:
- 82 de lei pentru familia cu un copil
- 164 de lei pentru familia cu doi copii
- 246 de lei pentru familia cu trei copii
- 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii



Cuantumul alocației pentru susținerea familiei (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și
femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 și 530 de lei:
- 75 de lei pentru familia cu un copil
- 150 de lei pentru familia cu doi copii
- 225 de lei pentru familia cu trei copii
- 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii



Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de familie se
situează până la 200 de lei:
- 107 lei pentru familia cu un copil
- 214 lei pentru familia cu doi copii
- 321 de lei pentru familia cu trei copii
- 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii



Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de familie se
situează între 200 și 530 de lei :
- 102 lei pentru familia cu un copil
- 204 lei pentru familia cu doi copii
- 306 lei pentru familia cu trei copii
- 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii
- Acte necesare (copie și original):



Actele de identitate ale membrilor familiei



Certificate de naștere, în cazul minorilor



Livret de familie actualizat la Starea Civilă



Certificat de căsătorie / Hotărâre de divorț / Certificat de deces



Hotărâre judecătorească pentru persoane arestate / dispărute



Hotărâre de încuviințare a adopției / încredințare / plasament familial



Decizia Directorului General pentru plasament în regim de urgență



Dispoziția Primarului privind instituirea tutelei



Act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore (tutore /curator)



Hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copii



Adeverință de elev / student cu mențiunea dacă beneficiază de bursă și de promovare și condiția de a
nu înregistra absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la
purtare



Talon de orice tip de pensie



Talon de alocație de stat / plasament



Talon de orice tip de indemnizație / stimulent



Talon de șomaj



Adeverință de orice tip de venit de la Administrația Financiară pentru persoanele peste 18 ani



Adeverință cu venitul net / lună și cu mențiunea de bonuri de masă și valoarea acestora



Certificat de invaliditate/ persoană cu handicap



Decizie de pensionare (după caz)

5.-Ajutor de înmormântare
Ajutorul de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul
decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare
de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile de
înmormântare).
1. - Cine poate beneficia?


Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi după caz soţul sau soţia supravieţuitoare,
copilul sau părintele, tutorele, curatorul sau moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau în lipsa
acestuia, persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

1.

Acte necesare:



cerere;



actul de identitate al solicitantului;



certificatul de deces;



acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz,
acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator;



dovezi privind suportarea cheltuielilor de înmormântare

6.- Ajutor de urgenta
Ajutoare de urgență acordate persoanelor și familiilor aflate în situații de necesitate cauzate de
calamități naturale, incendii sau accidente, se pot acorda celor care au domiciliul pe raza comunei
Fartanesti ,

1. - Acte necesare:


Acte de identitate ale persoanei / membrilor de familie



Certificate de naştere pentru copii



Certificat de căsătorie / Hotărâre judecătorească definitivă de divorţ /Certificat de deces soţ/soţie



Hotărâre definitivă de încredinţare a minorilor şi/sau stabilire pensie alimentară



Hotărâre de încuviinţare a adopţiei / încredinţare / plasament familial



Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator



În cazul ajutoarelor de urgenţă acordate pentru situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale,
incendii sau accidente dosarul va fi completat şi cu următoarele acte:

1. proces -verbal încheiat de autoritatea competentă să constate starea de fapt a producerii calamităţii,
incendiului sau accidentului
2. justificarea stării de necesitate (să nu deţină o altă locuinţă în proprietate)
3. expertiză tehnică efectuată de un expert autorizat care să constate cuantumul pagubei suferite de o
locuinţă
Plata ajutorului de urgenţă se efectuează prin casieria instituţiei.
7.- Stimulentului educational ( tichete gradinita)
Urmare intrării în vigoare a Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul
preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, se instituie stimulentul educațional, sub
formă de tichete sociale în valoare de 50 lei lunar.
CONDITII DE ACORDARE
Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt
îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
-copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 lei (de două ori nivelul
venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ) .
Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a
copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.
În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în
luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu
condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:
-absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în
care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar,
copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele
de grădiniţă, din motive medicale;
-învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor
didactice.
Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului
sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada
absenţei părinţilor, (conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile
şi neimpozabile realizate de familie inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de
copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării
stimulentului educațional.
Se exceptează de la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei următoarele categorii de venituri :
-sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-alocația de stat pentru copii în cuantumul stabilit de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru
copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza
Legii nr. 277/2010 și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 70/2011
– ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri
externe nerambursabile;
-sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea
educaţiei preșcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naționale și
Cercetării Științifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
-sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2001 privind exercitarea unor activităţi
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare;
– sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de
formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
– sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice ori
de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.
Documentele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate se
dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi

competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor şi
altele asemenea.
Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de
eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare
privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de
grădiniţă.
Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul
unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie.
Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în
componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea
acesteia.

8.-Indemnizaţia lunară şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav
Indemnizaţia lunară şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă
conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul
instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să
primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere.

9.- Distribuirea laptelui praf pentru nou-născuţi
În conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf
pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, se acordă gratuit lapte praf, formula pentru sugari,
copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. Costul laptelui praf se
suportă din fonduri de la bugetul de stat.

10.-Incalzire locuinte
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu i combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de
cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii
acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada sezonului rece noiembrie 2018- martie 2019.
Cererile/declaraţiile pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încalzirea locuinţei
se depun, începând din data de 15 octombrie 2018, la sediul Primariei comunei Fartanesti.
La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile
membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau
petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 750 lei atât în cazul familiilor, cât şi în cazul
persoanei singure.
Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește prin dispoziție a primarului astfel:


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



începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile
prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi în cererea pentru acordarea
ajutorului, respectiv: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau
motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi
pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o
vechime mai mare de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri
intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de
peste 3.000 lei etc.
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare
toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele
care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi

ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de
întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a
bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor
de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a
burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind
aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului
naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zileri în condiţiile Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zileri, cu modificările şi
completările ulterioare.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită
în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

Listă acte:
1. Actele privitoare la componența familiei:
 actele de identitate ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei (CI, BI, PST, CIP, DI etc.) sau
certificatele de naștere pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani;


certificat de căsătorie;



hotărâre de divorţ/act notarial - dacă este cazul;



certificat de deces - dacă este cazul;



hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului/hotărâre încredințare și
stabilire pensie întreținere;



actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;

2. Actele privitoare la veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii sunt, după caz:
 Salariul și alte drepturi salariale:
 Adeverință eliberată de angajator cu venitul net realizat, în care să fie specificat dacă salariatul
primește sau nu bonuri, precum și valoarea acestora;
o Pensii:
 mandate / talon / extras de cont;



Indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului:
talon plata / extras de cont / Adeverință eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Sociala Galati




Indemnizații cu caracter permanent/temporar (șomaj):
talon de plată / extras de cont/decizie;



talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului;



taloane indemnizaţie handicap/ stimulent/alte indemnizaţii acordate conform legii - din luna anterioară
depunerii cererii;




Alocații:
talon alocaţie de plasament / întreținere, din luna anterioară depunerii cererii;



Alte venituri realizate : din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc.- dacă este cazul;

3. Documente în baza cărora deține locuința (copie act de proprietate)
 contract de vânzare-cumpărare;


contract de închiriere;



contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie viageră/uzufruct
viager;



comodat/certificat de moștenitor/act succesiune, etc

4. În cazul persoanelor care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței și nu au pe actul de
identitate domiciliul la adresa respectivă (copii care locuiesc în proprietatea părinților) precum
și persoanele care au pe actul de identitatea adresa unde locuiesc și nu sunt proprietari,
chiriași, moștenitori, succesori – împuternicire legală din partea proprietarului prin care își
exprimă acordul de a depune cerere și de a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței.
5. În cazul copiilor lăsaţi în grija bunicilor – Referitor la minorul care locuieşte cu bunicii, cu
părinţii care locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate
fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a
tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.
6. În cazul persoanele fără venit declarație pe propria răspundere privind veniturile din care se
întrețin, cu menționarea luării la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se
pedepsește conform legii.
7. Persoanele care dețin autoturisme – cartea autoturismului /talon autoturism (din care să
reiasă anul de fabricație al autoturismului).
8. Alte documente solicitate, după caz.
Menţionăm că cererea/declaraţia pe propria răspundere va fi primită doar în situaţia în care se
vor prezenta toate documentele solicitate.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de
referință ISR a cărui valoare este stabilită prin lege la 500 LEI.
Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Până la 0.310 x ISR =155 lei

0.108 x ISR = 54 lei

Între 0.3102 x ISR =155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei

0.096 x ISR = 48 lei

Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei

0.088 x ISR = 44 lei

Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei

0.078 x ISR = 39 lei

Între 0.6202 x ISR =310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei

0.068 x ISR = 34 lei

Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei

0.060 x ISR = 30 lei

Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei

0.052 x ISR = 26 lei

Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 7540 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Ajutorul pentru încălzire acordat beneficiarilor legii 416/2001
Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit
Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este
de 0.116 x ISR = 58 lei / luna

