
ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI SOCIAL, CONFORM 

LEGII NR. 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, 

CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 
  

• Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei ( cărţi/buletine de identitate, 

certificate de naştere, inclusiv pentru copii, certificat de căsătorie), original şi 

copii xerox;  

• Sentinţă judecătorească de divorţ rămasă definitivă, hotărâre de încredinţare sau 

plasament familial, hotărâre de stabilire domiciliu minori, dispoziţie de instituire a 

tutelei sau curatelei;  

• Acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei din luna precedentă:   

-         adeverinţă de salariu eliberată de angajator cu venitul net; 

-         cupon de pensie; 

-         talon de şomaj; 

-         talon de plată pensie întreţinere; 

-         cupon de plată ajutor pentru persoanele cu handicap. 

• Adeverinţă eliberată de A.J.O.F.M  din care să rezulte că sunt în căutarea unui loc 

de muncă, pentru persoanele apte de muncă -lunar  

• Certificat medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de Comisia de 

expertiză a capacităţii de muncă, pentru persoanele cu afecţiuni medicale;  

• Certificat de handicap pentru persoanele cu grad de handicap stabilit potrivit Legii 

nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

• Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară a Finanţelor Publice , din care să 

rezulte veniturile impozabile (din trei în trei luni);  

• Adeverinţă eliberată de Serviciul Public „ Direcţia de Taxe şi Impozite ” Reşiţa cu 

privire la bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate ( din trei în trei luni);  

• Adeverinţe de elev ( din care să rezulte că frecventează şcoala şi dacă are 

bursă, cuantumul şi felul acesteia), din trei în trei luni;  

• Declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile 

realizate de membrii acesteia (din trei în trei luni).  

• Dosar incopciat 

 Notă 

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

cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de 

la data la care a intervenit modificarea. 

 După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligaţia de a 

depune, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii  in a cărei rază teritorială îşi are domiciliul 

sau reşedinţa, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile 

realizate de membrii acesteia, însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă 

cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit. 

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

mici decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal." 

 

          
  



 
CUANTUM  VMG 
1 PERSOANA       0,25 ISR                 125 LEI 

2 PERSOANE       0,45 ISR                 225 LEI 

3 PERSOANE       0,63 ISR                 315 LEI 

4 PERSOANE       0,78 ISR                 390 LEI 

5 PERSOANE       0,93 ISR                 465 LEI 

 PESTE  5 PERSOANE  0,062 ISR        31LEI 
 

  

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA ALOCATIEI DE STAT 
  

• Certificatul de nastere al copilului, original si copie xerox ; 

• Chestionar de informatii suplimentare, in cazul copiilor nascuti in alta tara ; 

• Copie dupa actul de rezidenta a unuia din parinti, in cazul copiilor nascuti in alta 

tara ; 

• Cerere tip  

• Copie buletine de identitate a parintilor ; 

• Livret de familie  copie 

• Un dosar ; 

• Optinal extras de cont ; 

• Dupa caz, orice acte care sa dovedeasca identitatea sau calitatea solicitantului (in 

original si copie xerox)    

o sentinta de divort  

o certificat de casatorie  

o hotarare de incredintare a minorului  

o decizie (dispozitie) de instituire a curatelei sau tutelei  

  

               
  

ACTE NECESARE IN VEDEREA ACORDARII INDEMNIZATIEI DE 

CRESTERE A COPILULUI PANA LA DOI ANI 
  

• Cerere (copie xerox),privind aprobarea de catre angajator a concediului pentru 

cresterea copilului (parafata de angajator ,copie conform cu originalul)  

•  Cerere tip  

• Adeverinta tip,ce urmeaza sa fie completata de catre angajator; 

• Adeverinta Casa judeteana de pensii  privind stagiul de cotizare pe ultimele 12 

luni la nasterea copilului ; 

• Actul de identitate al solicitantului/ei,precum si al celuilalt sot/ie (copii xerox); 

• Copii xerox dupa certificatele de nastere ale copiilor si certificatul de casatorie al 

sotilor;  

• Livret de familie -copie  

• Alte acte doveditoare privind componenta familiei,filiatia copiilor si situatia lor 

juridica(adoptie,tutela,plasament etc.); 

• Decizia de suspendare a contractului de munca  

• Ultimul certificat medical (copie) ; 

•  Optional extras de cont ; 



• Dosar ; 

• Chestionar solicitare suplimentara de informatii si copie dupa actul de rezidenta in 

cazul copiilor nascut in alta tara ; 

• Dosarul se depune dupa terminarea concediului de maternitate (sarcina si lauzie 

(126 zile total) obligatoriu fiind 42 de zile de la nastere),60 de zile lucratoare ,la 

mama ,iar in cazul tatalui la 60 zile de la nasterea copilului ; 

• adeverinta eliberata de institutia de invatamant privind calitatea de elev, 

student,masterant la invatamant de zi ; 

• declaratie pe propria raspundere a solicitantului/ei privind perioada pentru care a 

optat sa ramana in indemnizatie (un an respectiv doi ani) 

   

 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDARE STIMULENT 

  

•  Cerere tip 

•  Copie xerox dupa certificatul de nastere a copilor si originale 

•  Copie si original buletine de identitate al ambilor parinti 

•  Copie certificat de casatorie 

•  Copie ultimul certificat medical ( pentru cei care nu au beneficiat de indemnizatie 

crestere copil) 

• Adeverinta tip completată de angajator  ce urmează a fi completată de angajator 

• Un dosar 

•  Optional extras de cont 

 

  

 

  

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI PENTRU 

SUSŢINEREA FAMILIEI 

 

 

• Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei ( cărţi/buletine de identitate, 

certificate de naştere, inclusiv pentru copii, certificat de căsătorie), original şi 

copii xerox;  

• Sentinţă judecătorească de divorţ rămasă definitivă, hotărâre de încredinţare sau 

plasament familial, hotărâre de stabilire domiciliu minori, dispoziţie de instituire a 

tutelei sau curatelei;  

• Acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei din luna precedentă:   

-         adeverinţă de salariu eliberată de angajator cu venitul net; 

-         cupon de pensie; 

-         talon de şomaj; 

-         talon de plată pensie întreţinere; 

-         cupon de plată ajutor pentru persoanele cu handicap. 



• Certificat de handicap pentru persoanele cu grad de handicap stabilit potrivit Legii 

nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

• Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară a Finanţelor Publice , din care să 

rezulte veniturile impozabile (din trei în trei luni);  

• Adeverinţă eliberată de Serviciul Public „ Direcţia de Taxe şi Impozite ”  cu 

privire la bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate ( din trei în trei luni);  

• Adeverinţe de elev ( din care să rezulte că frecventează şcoala şi dacă are 

bursă, cuantumul şi felul acesteia), din trei în trei luni;  

• Declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile 

realizate de membrii acesteia (din trei în trei luni).  

•  Optional extras de cont 

•  Dosar  incopciat  

-         Adeverinta de salariu eliberata de angajator, cu venitul net; 

-         talon de pensie; 

-         talon de somaj; 

-         talon de plata - pensie de intretinere;  

 

Limita maxima de venituri pana la care se acorda alocatie pentru sustinerea familiei este de 370 
lei/persoana  
Astfel, in cazul familiei cu doi parinti, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se 
situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza: 
a) 30 lei pentru familia cu un copil; 
b) 60 lei pentru familia cu 2 copii; 
c) 90 lei pentru familia cu 3 copii; 
d) 120 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi. 
 
In cazul in care venitul familiei cu doi parinti se situeaza intre 200,1 si 370 de lei, cuantumul 
alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza: 
a) 25 lei pentru familia cu un copil; 
b) 50 lei pentru familia cu 2 copii; 
c) 75 lei pentru familia cu 3 copii; 
d) 100 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.  
 
Totodata, pentru familia monoparentala, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie 
se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza: 
a) 50lei pentru familia cu un copil; 
b) 100 lei pentru familia cu 2 copii; 
c) 150 lei pentru familia cu 3 copii; 
d) 200 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi. 
 
In acelasi timp, daca venitul familiilor monoparentale este cuprins intre 200,1 lei si 370 lei, 
cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza: 
e) 45 lei pentru familia cu un copil; 
f) 90 lei pentru familia cu 2 copii; 
g) 135 lei pentru familia cu 3 copii; 
h) 180 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.  
  
 
 
Obligatia titularului alocatiei de a da, la o perioada de 3 luni, o declaratie pe propria raspundere 
privind componenta familiei. trebuie sa depuna si dovada frecventarii cursurilor de catre copiii  


