
 
 
 

CONDITII DE ACORDARE 
–ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI 

in baza Legii nr. 277/2010 privind alocaria pentru sustinerea 
familiei 

 
BENEFICIARI – Familiile si persoanele singure care au in intretinere copii in 
varsta de pana la 18 ani , daca acestea realizeaza venituri nete lunare pe membru de 

familie de pana la 530  lei. 
 Se considera familie si barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai 
fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna, daca aceasta se 
consemneaza in ancheta sociala. 

Cererea pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, precum si  
celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate se 
inregistreaza la compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei 
Morunglav. 
Cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei : 
 Cuantumul alocatiei este stabilit diferentiat in functie de veniturile familiei si 
numarul de membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinta –
ISR, dupa cum urmeaza : 
Pentru familia formata din sot , sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care 
locuiesc impreuna : 

- In cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza 
pana la 200 lei, cuantumul alocatiei este : 

- 0,1640   x  ISR  =   82 lei pentru familia cu un copil ; 
- 0,3280   x  ISR  = 164 lei pentru familia cu 2 copii ; 
- 0,4920   x  ISR  = 246 lei pentru familia cu 3 copii ; 
- 0,6560   x  ISR  = 328 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi ; 

In cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 
lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocatiei este 

- 0,1500   x  ISR  =  75  lei pentru familia cu un copil ; 
- 0,3000   x  ISR  = 150  lei pentru familia cu 2 copii ; 
- 0,4500   x  ISR  = 225  lei pentru familia cu 3 copii ; 
- 0,6000   x  ISR  = 300  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi ; 

Pentru familia monoparentala formata din persoana singura si copiii aflati in 
intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta : 
In cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 
200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este : 

- 0,2140   x  ISR  =   107 lei pentru familia cu un copil ; 
- 0,4280   x  ISR  =   214 lei pentru familia cu 2 copii ; 
- 0,6420   x  ISR  =   321 lei pentru familia cu 3 copii ; 
- 0,8560   x  ISR  =   428 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi ; 



 
In cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 
lei si 530 lei , cuantumul alocatiei este : 

- 0,2040   x  ISR  =   102 lei pentru familia cu un copil ; 
- 0,4080   x  ISR  =   204 lei pentru familia cu 2 copii ; 
- 0,6120   x  ISR  =   306 lei pentru familia cu 3 copii ; 
- 0,8160   x  ISR  =   408 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi ; 

Familiile care au in intretinere copii de varsta acolara , beneficiaza de alocatie in 
conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de 
invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive 
medicale, si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa 
conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare. 
LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII 
ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI 
BUNURI MOBILE 
1 Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor 

gospodaresti 
2 Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri 

intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. 
Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential 
de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola 

BUNURI MOBILE* 
1 Autoturism/autoturisme si/ s-au motociclete cu vechime mai mica de 10 ani cu 

exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate 
transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul 
persoanelor aflate in zone greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani 
3 Autovehicule :  autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sauf ara remorci, 

rulote,autobuze,microbuze 
4 Salupe,barci cu motor,scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare 

pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii ” 
5 Utilaje agricole : tractor,combina autopropulsata 
6 Utilaje de prelucrare agricola : presa de ulei, moara de cereale 
7 Utilaje de prelucrat lemnul :gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate 

hidraulic, mecanic sau electric 
*) Aflate in stare de functionare 
Depozite bancare 
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii 
Terenuri/animale si /sau pasari 
1 Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala 

depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 
2.500 ruro pentru familie 

NOTA :Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii  
 
 
 



 

 
 
 

CONDITII DE ACORDARE 
STIMULENT EDUCATIONAL (TICHET GRADINITA) IN 
BAZA LEGII NR. 248/2015 cu modificarile si completarile 

ulterioare 
 

Conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din 
familiile defavorizate modificata si completata prin Legea nr. 
49/2020 , se acorda stimulentul educational sub forma de 
tichete sociale copiilor din familiile care au stabilit dreptul la 
alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza legii nr. 
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Valoarea nominala lunara minima a stimulentului 
educational se raporteaza la indicatorul social de referinta si 
este de 0,2  ISR, exprimat in lei, respectiv 100 lei/luna, pentru 
fiecare copil inscris la gradinita.  

Stimulentul educational se acorda copiilor din familii 
beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei defavorizate 
in conditiile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele 
criterii : 

- Copilul este inscris intr-o unitate de invatamant 
prescolar ; 

- Frecventa regulata la gradinita a copiilor beneficiari. 
Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participarii copilului 
la activitatile organizate in cadrul unitatilor din invatamantul 
prescolar, in perioada septembrie- iunie. 


