PRESTAŢII SOCIALE DIN FONDURI MMFPS - CUANTUMURI
Nr.
crt.

Actul normativ
care reglementează
acordarea

Denumirea prestaţiei

1.
Alocaţia de stat pentru copii

- pentru copii cu handicap

Legea nr. 61/1993,republicată,cu modificările
şi completările ulterioare;
O.U.G.nr.148/2005, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 448/2006,republicată,cu modificările
şi completările ulterioare;
H.G.nr.1.662/2008

A.

O.U.G.nr.148/2005 aprobată prin
Legea nr. 7/2007;
O.U.G. nr. 118/2008;
O.U.G. nr. 226/2008

Frecvenţa
de
acordare

Cuantumul prestaţiei 2009
- lei -

lunar

200 lei

se acordă pentru copiii în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani pentru copilul cu handicap

42 lei

se acordă pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani, precum şi pentru tinerii în vârstă de
peste 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional

84 lei

se acordă pentru copiii cu handicap cu vârsta de peste 3 ani

imdemnizaţia lunară pentru creşterea copilului:
600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din
media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar
nu mai mult de 4.000 lei.

lunar

contribuţia pentru asigurările de
sănătate aferente indemnizaţiei pentru
creşterea copilului

100 lei, stimulent
450 lei, indemnizaţie

2.

450 lei, indemnizaţie

Drepturi privind susţinerea familiei
în vederea creşterii copilului

300 lei, indemnizaţie
B.

3. Alocaţia pentru copii nou-născuţi

4. Trusouri pentru nou-născuţi
5. Alocaţia lunară de plasament
6. Tichete de creşă

Legea nr. 448/2006, republicată;
Ordin nr. 432/2007;

lunar

Legea nr. 416/2001 cu modificările şi
completările ulterioare;
H.G. nr.1.664/2008
Legea nr. 482/2006;
O.G. nr.3/2007,cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 272/2004;
Legea nr. 448/2006, republicată;
H.G. nr.1.663/2008
Legea nr. 193/2006;
Ordin nr. 23/2009;

se acordă celor care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12
luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani sau 3 ani pentru copilul cu handicap
reprezintă aplicarea cotei de 5,5% asupra valorii indemnizaţiei pentru creşterea copilului
şi se suportă de la bugetul de stat
se acordă celor care se reîntorc la muncă şi realizeză venituri profesionale înainte de
împlinirea de către copil a vârstei de 2/3 ani
se acordă celor care au copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani şi au
beneficiat de drepturile prevăzute de O.U.G.nr.148/2005
se acordă persoanelor cu handicap grav/accentuat care au copii cu handicap cu vârsta
cuprinsă între 0-3 ani şi care realizeză doar veniturile prev. de art.57 alin.(4) din Legea
nr.448/2006, cu modif. şi compl. ulterioare
se acordă persoanelor cu handicap grav/accentuat care au copii cu handicap cu vârsta
cuprinsă între 3-7 ani şi şi care realizeză doar veniturile prev. de art.57 alin.(4) din Legea
nr.448/2006, cu modif. şi compl. ulterioare

300 lei, indemnizaţie

se acordă celor care au copii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani şi nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute de O.U.G.nr.148/2005

150 lei, ajutor lunar

se acordă celor care au copii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani şi nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute de O.U.G.nr.148/2005

450 lei, indemnizaţie

se acordă persoanelor cu handicap grav/accentuat cu copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2
ani şi care realizeză doar veniturile prev. de art.57 alin.(4) din Legea nr.448/2006, cu
modif. şi compl. ulterioare

150 lei, ajutor lunar

se acordă persoanelor cu handicap grav/accentuat cu copiii cu vârsta cuprinsă între 2-7
ani şi care realizeză doar veniturile prev. de art.57 alin.(4) din Legea nr.448/2006, cu
modif. şi compl. ulterioare

230 lei, se acordă pentru fiecare dintre primii 4 copii nou-născuţi

150 lei, se acordă pentru fiecare copil nou-născut
97 lei
pentru copii cu handicap se acordă în cuantum majorat cu 50%.

lunar
lunar

350 lei - sem. I, începând cu luna februarie 2009
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Nr.
crt.

Denumirea prestaţiei

7. Sprijin financiar la constituirea familiei
8. Alocaţia familială complementară

9.

10.

Alocaţia de susţinere pentru
familia monoparentală

Ajutorul social pentru asigurarea
venitului minim garantat

11. Ajutorul de urgenţă
- de la bugetul local
- de la bugetul de stat
12. Ajutorul financiar
Ajutorul rambursabil pentru
persoanele refugiate
Ajutorul pentru acoperirea unei părţi
14.
din cheltuielile pentru înmormântare
13.

Indemnizaţia lunară de hrană

15. cuvenită persoanelor infectate
cu HIV sau bolnave de SIDA
Alocaţie de hrană pentru copii cu handicap tip
16.
HIV/SIDA

17.

Indemnizaţia pentru plata însoţitorului
adultului nevăzător cu handicap grav

18.

Indemnizaţia lunară pentru persoanele
cu handicap grav şi accentuat

Actul normativ
care reglementează
acordarea

Frecvenţa
de
acordare

200 Euro, contravaloarea în lei

Legea nr. 396/2006

O.U.G.nr.105/2003 aprobată
prin Legea nr. 41/2004;
Legea nr. 236/2008;

Legea nr. 416/2001 cu modificările şi
completările ulterioare;
H.G. nr.1.664/2008

lunar

50 lei - pentru familia cu 1 copil
60 lei - pentru familia cu 2 copii
65 lei - pentru familia cu 3 copii
70 lei - pentru familia cu 4 şi mai mulţi copii

lunar

70 lei - pentru familia cu 1 copil
80 lei - pentru familia cu 2 copii
85 lei - pentru familia cu 3 copii
90 lei - pentru familia cu 4 şi mai mulţi copii

lunar

Se acordă diferenţiat familiilor sau persoanelor singure cu venituri pe familie sub:
108 lei - pentru familiile formate dintr-o singură persoană
196 lei - pentru familiile formate din 2 persoane
272 lei - pentru familiile formate din 3 persoane
339 lei - pentru familiile formate din 4 persoane
402 lei - pentru familiile formate din 5 persoane
câte 27 lei pentru fiecare persoană din familie peste numărul 5.

O.U.G.nr.118/1999
Legea nr.366/2001
Legea nr. 122/2006

- 466 lei / membru de familie,
limită de venituri nete lunare până
la care se acordă

Guvernul poate aproba acordarea de ajutoare, în limita fondurilor prevăzute în buget cu această destinaţie, pentru situaţii deosebite
datorate stării de sănătate ori altor cauze justificate.
540 lei

lunar

Primarii pot aproba, în caz de deces, din fondurile alocate pentru plata ajutorului social, acordarea unor sume de bani persoanelor din
Legea nr.416/2001
cu modificările şi completările ulterioare; familiile beneficiare de ajutor social pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile pentru înmormântare.
Legea nr. 584/2002
Ordin nr.223/2006
H.G. nr. 429/2008
Legea nr. 448/2006, republicată;
H.G. nr. 429/2008
Legea nr. 448/2006, republicată;

lunar

adulti - 13 lei /zi
copii - 11 lei /zi

lunar

11 lei /zi

lunar
lunar

19. Buget personal complementar

Ajutoare pentru persoanele cu afecţiuni de
sănătate deosebit de grave, acordate pentru
21.
tratament medical şi intervenţii chirurgicale în
străinătate

- se majorează cu 25 % cuantumul alocaţiei,
beneficiarilor de ajutor social, stabiliţi în condiţiile Legii
nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul şi primarii pot acorda ajutoare de urgenţă, în limita fondurilor prevăzute în buget cu această destinaţie pentru situaţii de
Legea nr.416/2001
cu modificările şi completările ulterioare; necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor.

Legea nr. 448/2006, republicată;
H.G. nr.1.665/2008

20. Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii

Cuantumul prestaţiei 2009
- lei -

lunar

Legea nr. 34/1998
H.G. nr. 1.153/2001
H.G. nr. 942/2005
H.G. nr. 1.217/2008

lunar

de la: 1 octombrie 2008 - 460 lei
(indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant din unităţi bugetare)
indemnizaţie, indiferent de venituri:
- 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;
- 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
buget personal complementar, indiferent de venituri:
- 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;
- 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
- 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.
- centrul rezidenţial
- centrul de zi
pentru o persoană asistată în:
- unitatea de îngrijiri la domiciliu
- cantina socială sau alte servicii
de acordare a hranei

O.U.G. nr.118/1999
Legea nr.366/2001
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250 lei / persoană;
175 lei / persoană;
120 lei / persoană;
90 lei / persoană.

Nr.
crt.

Denumirea prestaţiei

Actul normativ care
reglementează acordarea

Frecvenţa de
acordare

Cuantumul prestaţiei 2009

a) energie termică furnizată în sistem centralizat:
venitul mediu net lunar pe membru de
familie - lei/persoană

ajutor pe familie
în proporţie de:

1 noiembrie 2008 - 31 martie 2009
până la 155
155,1 - 210
210,1 - 260
260,1 - 310
310,1 - 355
355,1 - 425
425,1 - 480
480,1 - 540
540.1 - 615

- valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se calculează ca procent din valoarea facturii calculată prin
înmulţirea consumului defalcat pe consumatori individuali cu preţul local al energiei termice facturate populaţiei;
- ajutorul nu poate depăşi o valoare calculată prin înmulţirea consumului maxim lunar stabilit pe tip de apartament şi în
funcţie de zona de temperatură cu preţul local de referinţă;
- persoanele singure beneficiază de o compensare mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pe familie;
- pentru beneficiarii de ajutor social, stabiliţi în condiţiile Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
compensarea se acordă în proporţie de 100%
- compensarea se acordă pe o perioadă de 5 luni (perioada sezonului rece), 12 luni sau 12 luni diferenţiat (perioada
sezonului rece şi restul anului), în funcţie de opţiunea beneficiarului.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Consumul maxim lunar (Gcal) în funcţie de tipul apartamentului şi în funcţie de zona de temperatură:
Tipul apartamentului
1 cameră
2 camere
3 camere
4 camere

Ajutorul pentru
încălzirea
locuinţei

O.U.G. nr. 57/2006 cu
modificările şi
completările ulterioare
Legea nr. 466/2006
H.G. nr.1.350/2006
O.U.G. nr. 107/2006
O.U.G. nr. 14/2008
H.G. nr.1.286/2008

Zona temperată
0,91
1,36
1,76
2,45

Zona rece
1,01
1,49
1,94
2,70

Repartiţia judeţelor pe zone de temperatură:

O.U.G. nr. 5/2003 cu
modificările şi
completările ulterioare
Legea nr. 245/2003
22.

Zona caldă
0,82
1,22
1,59
2,21

lunar

Zona caldă
Giurgiu
Tulcea
Vâlcea
Arad
Caraş-Severin
Bucureşti
Călăraşi
Timiş
Mehedinţi
Constanţa

Zona temperată
Vrancea
Prahova
Satu Mare
Brăila
Dâmboviţa
Buzău
Argeş
Olt
Ialomiţa
Bihor
Sălaj
Teleorman
Ilfov
Dolj
Gorj
Maramureş
Galaţi

Zona rece
Harghita
Suceava
Covasna
Braşov
Bistriţa-Năsăud
Bacău
Botoşani
Cluj

Vaslui
Neamţ
Mureş
Sibiu
Hunedoara
Iaşi
Alba

b) încălzirea locuinţei cu gaze naturale:
venitul mediu net lunar pe membru
de familie - lei/persoană

nivelul ajutorului
pe familie:

1 noiembrie 2008 - 31 martie 2009
până la 155
155,1 - 210
210,1 - 260
260,1 - 310
310,1 - 355
355,1 - 425
425,1 - 480
480,1 - 540
540,1 - 615

nivelul ajutorului suplimentar pe familie
în lunile:

febr.-mar.2008; nov.-dec.2008
100 lei
70 lei
60 lei
45 lei
30 lei
25 lei
20 lei
15 lei
10 lei

262 lei
162 lei
137 lei
112 lei
87 lei
62 lei
44 lei
31 lei
19 lei

- ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă în cuantumurile
stabilite, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau după caz, a
cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada
sezonului rece.
- ajutorul suplimentar se acordă direct beneficiarilor de ajutor de încălzire cu gaze
naturale şi se asigură din Fondul social constituit din sponsorizări din partea
producătorilor şi distribuitorilor interni de gaze naturale, pentru perioada februariemartie şi noiembrie-decembrie 2008.

c) încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri:
venitul mediu net lunar pe membru de familie
lei/persoană

nivelul ajutorului
pe familie:

1 noiembrie 2008 - 31 martie 2009
până la 155
155,1 - 210
210,1 - 260
260,1 - 310
310,1 - 355
355,1 - 425
425,1 - 480
480,1 - 540
540,1 - 615
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54 lei
48 lei
44 lei
39 lei
34 lei
30 lei
26 lei
20 lei
16 lei

- beneficiarilor de ajutor social, stabiliţi în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, li se acordă un ajutor pentru
încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008 - 31 martie 2009, în
sumă de 58 lei lunar.

Nr.
crt.

Denumirea prestaţiei

Lucrări de investiţii la instituţii publice şi de
23. asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medicosocială
24. Servicii de asistenţă socială

Actul normativ care
reglementează acordarea

Frecvenţa
de
acordare

Cuantumul prestaţiei 2009
- lei -

O.U.G. nr.118/1999
Legea nr.366/2001
O.G. nr.70/2002
H.G. nr.197/2006

ALOCAŢII DE HRANĂ - CUANTUMURI
Nr.
crt.

Alocaţia de hrană

Actul normativ care
reglementează acordarea

Frecvenţa
de acordare

Cuantumul prestaţiei 2009
lei / zi / persoană

A. INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU COPII
1. Centre de plasament pentru:
a) copii între 0 - 6 luni inclusiv
b) copii între 6 - 12 luni inclusiv
c) copii între 1 - 4 ani inclusiv
d) copii între 4 - 18 ani inclusiv
e) tineri între 18 - 26 ani inclusiv

6
6
6
8,3
8,3
8,3

2. Centre de primire pentru minori
3. Centre maternale:
- pentru copii
- pentru mame asistate
4. Centre de îngrijire de zi
5. Instituţii de protecţie specială
destinate copilului cu handicap

Legea nr.108/1998
Legea nr. 272/2004
H.G. nr. 421/2008

zilnic

nivelurile prevăzute la centrele de plasament, aceleaşi de la punctul A.1.
8,3
6
8,3

6. Alte instituţii publice de asistenţă socială
cu regim rezidenţial sau semirezidenţial
destinate protecţiei copilului

8,3

7. Unităţi sau secţii de spital cu profil de
recuperare distrofici, recuperare şi
reabilitare neuropsihomotorie sau pentru
copii infectaţi cu HIV/bolnavi SIDA

16,5
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Nr.
crt.

Actul normativ
care reglementează
acordarea

Alocaţia de hrană

Frecvenţa
de acordare

B. INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
1. Grădiniţe speciale pentru copii cu
deficienţe, cu vârsta între 3 - 7 ani inclusiv
2. Unităţi de învăţământ special, inclusiv
centre de zi, centre de educaţie, centre
Legea nr.84/1995,
de pedagogie curativă şi altele asemenea:
zilnic
republicată;
a) elevi între 7 - 18 ani inclusiv
H.G. nr. 421/2008
b) elevi între 18 - 26 ani
3. Copii / elevi / tineri cu deficienţe integraţi
în şcoală publică (individual sau în clase
compacte)
C. INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
Legea nr. 448/2006,
Instituţii de asistenţă socială pentru
republicată;
zilnic
persoanele cu handicap
H.G. nr. 421/2008
D. INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI PERSOANE VÂRSTNICE
1. Căminele pentru persoanele vârstnice
2. Cantine de ajutor social
3. Alte instituţii publice de asistenţă socială
cu regim rezidenţial sau semirezidenţial
destinate persoanelor adulte altele decât
cele cu handicap
E. INSTITUŢIILE DE ASISTENÂĂ MEDICO-SOCIALĂ

Legea nr.17/2000;
H.G. nr. 421/2008
Legea nr. 208/1997;
H.G. nr. 421/2008

Cuantumul prestaţiei 2009
lei / zi / persoană

5

7
7
7

8,3

zilnic

8,3

zilnic

6

H.G. nr. 421/2008

zilnic

8,3

Legea nr. 99/2004;
H.G. nr. 421/2008

zilnic

8,3

COSTUL MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE ÎN INSTITUŢIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr. c

INSTITUŢIA

1. Cămine pentru persoane vârstnice
2. Centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap

Actul normativ
care reglementează acordarea

Costul mediu lunar de întreţinere
se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Local dar nu mai mult de 60% din venitul lunar al
persoanei.

Legea nr.17/2000;
Ordin MMFEŞ - ANPH nr. 619/2008
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1.724 lei / persoană

