
Ce sunt beneficiile 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. 
 (conform art. 7 din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
Ce este incluziunea socială? 
 
Procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din 
domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării-
comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale şi 
asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale şi 
politice ale societăţii. 
(conform art. 6 , lit. cc) din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
Ce este un grup vulnerabil? 
 
Grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de 
satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, 
dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică 
şi social. 
(conform art. 6 , lit. p) din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
Ce se înţelege prin protecţie socială? 
 
Protecţia socială se defineşte în contextul principiilor, valorilor şi tradiţiilor ce guvernează 
relaţiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunităţi şi instituţii în statele Uniunii Europene şi 
reprezintă un ansamblu de măsuri şi acţiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel de 
bunăstare şi securitate socială pentru întreaga populaţie şi în mod special pentru anumite grupuri 
sociale. Protecţia socială cuprinde două componente de bază: asigurările sociale în sistem 
contributiv şi asistenţa socială noncontributivă. 
(conform art. 6 , lit. ee) din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
Ce înţelegem prin “mediu social de viaţă”? 
 
Mediul social de viaţă reprezintă ansamblul condiţiilor de trai în familie şi/sau gospodărie, al 
relaţiilor sociale personale, inclusiv mediul în care persoana lucrează, este educată şi îşi 
desfăşoară activităţile sociale obişnuite. 
(conform art. 6 , lit. v) din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
 
 
 
 



Ce se înţelege prin domiciliul şi reşedinţă? 
 
Domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuinţa principală, trecută şi în 
documentul de identitate al persoanei, iar reşedinţa reprezintă adresa la care persoana fizică 
declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu. 
 
Ce se înţelege prin locuinţa de domiciliul sau reşedinţă? 
 
Prin locuinţa de domiciliu sau reşedinţă se înţelege construcţia aflată în proprietate personală ori 
închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, cu dependinţele, 
dotările şi utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condiţiile 
minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure sau familiei. 
Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa 
social. 
(conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) 

Ce se înţelege prin locuire? 

Locuirea reprezintă faptul de a trăi pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale fără a deţine o 
locuinţă principală sau secundară. (conform art. 6 , lit. pp) din Legea nr. 292/2011 -  Legea 
asistenţei sociale) 

Ce înţelegem prin persoane care gospodăresc împreună? 
 
Persoanele care gospodăresc împreună reprezintă grupul de persoane între care nu există relaţii de 
rudenie, dar care locuiesc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea 
cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. 

Ce este gospodăria? 

Gospodăria reprezintă unitatea formată din mai multe familii şi/sau persoane care locuiesc 
împreună, contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din 
valorificarea acestora ori la consumul lor. (conform art. 6 , lit. o) din Legea nr. 292/2011 -  Legea 
asistenţei sociale) 

Ce înţelegem prin “familie”? 
 
Prin familie se înţelege (1) 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. 

    (2) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi au domiciliul sau 
reşedinţa comună, separat de domiciliul ori reşedinţa părinţilor. 
    (3) Se asimilează termenului familie, bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai 
fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în 
ancheta socială. 
    (4) Familia extinsă desemnează copilul, părinţii şi rudele acestuia până la gradul IV inclusiv. 



    (5) Termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură şi 
copilul/copiii aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta. 
 
Ce înseamnă persoana singură? 
 
Prin persoană singură, se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii: 
    a) este necăsătorită; 
    b) este văduvă; 
    c) este divorţată; 
    d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 
    e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută 
o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; 
    f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e); 
    g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în 
una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e). 
 
Ce înţelegem prin “copil”? 
 
Copilul este persoana care nu a împlinit varsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplină de 
exerciţiu, în condiţiile legii. 
(conform art. 4 lit. a) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului) 
 
Ce înseamnă capacitate deplină de exerciţiu?  
 
Capacitatea deplină de exerciţiu este capacitatea de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii, a 
persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani sau a persoanei care se căsătoreşte înainte de această vârstă. 
(după Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice) 
 
Ce înseamnă persoana cu handicap? 
 
Persoana cu handicap este, acea persoană căreia, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, 
îi lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitand măsuri de protecţie în 
sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale; 
(conform art. 2, alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap) 
 
Ce sunt serviciile sociale? 
 
Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde 
nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii 
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării 
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. (conform art. 27 , alin. (1) din Legea nr. 292/2011 -  
Legea asistenţei sociale) 
 
 
 
 
 



Ce este standardul de cost? 
 
Standardul de cost este costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor 
sociale, calculat pentru un beneficiar pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de 
calitate şi/sau altor criterii prevăzute de lege. 
(conform art. 6 , lit. ll) din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
Ce se înţelege prin indicator social de referinţă ? 

 
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 vederea 
stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se încadra în 
muncă. 
(conform art. 14 , alin. (2) din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
Ce este indicele social de inserţie? 

Indicele social de inserţie (ISI) este coeficientul de multiplicare aplicabil indicatorului social de 
referinţă şi se stabileşte în raport cu tipul de familie, precum şi cu scopul beneficiului de asistenţă 
socială.  

Ce este reprezentantul familiei? 
 
Reprezentantul familiei este (1) membrul familiei care are capacitate deplină de exerciţiu a 
drepturilor civile şi care solicită, în numele familiei, acordarea drepturilor la beneficii de 
asistenţă socială. Reprezentantul familiei se stabileşte de către soţi sau, în caz de neînţelegere 
între aceştia, de către autoritatea tutelară. 
    (2) În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singură. 
    (3) În cazul persoanei singure care are copii în întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani, 
reprezentantul familiei este persoana singură, dacă are capacitate deplină de exerciţiu sau, după 
caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia. 
(conform art. 26 din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
Ce este beneficiarul? 
 
Beneficiarul reprezintă persoana care primeşte beneficii de asistenţă socială şi/sau, după caz, 
servicii sociale. 
(conform art. 6, lit. d) din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
Ce este titularul beneficiilor de asistenţă socială? 
 
Titularul beneficiilor de asistenţă socială este (1) persoana îndreptăţită sau, după caz, 
reprezentantul familiei. 
    (2) Pentru beneficiile de asistenţă socială care au caracter familial, beneficiarul este familia. 



    (3) Pentru beneficiile de asistenţă socială care au caracter individual, beneficiarul este 
persoana îndreptăţită. 
(conform art. 26 din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
Ce este reprezentantul legal? 
 
Reprezentantul legal este persoana desemnată, în condiţiile legii, să reprezinte interesul 
persoanei lipsite de capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile sau al persoanei lipsite de 
discernământ. 
În cazul copilului, reprezentantul legal este părintele sau persoana desemnată potrivit legii să 
exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil. 
 
Ce înseamnă plata lunară unică? 
 
Plata lunară unică reprezintă plata ansamblului sumelor pentru prestaţiile sociale cuvenite în baza 
unui dosar unic, către unul sau mai mulţi titulari. 
 
Ce este ancheta socială? 
 
Ancheta socială este, o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de 
prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor, 
familiilor, grupurilor sau comunităţilor. 
(conform art. 6, lit. b) din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 
 
Ce este venitul? 
 
Venitul reprezintă totalitatea sumelor pe care persoana sau membrii familiei le 
realizează/primesc ca urmare a unei activităţi salarizate, independente sau agricole, aşa cum sunt 
acestea definite de Codul fiscal, din valorificarea, folosirea, cedarea unor bunuri aflate în 
proprietate, precum şi cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de 
şomaj, asistenţă socială, obligaţii legale de întreţinere, alte indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu 
caracter permanent ori creanţe legale. 
(conform art. 6 , lit. pp) din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale) 

Ce înţelegem prin persoană aptă de muncă? 
 
Persoana aptă de muncă este persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a. are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare; 
b. nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege; 
c. are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru 
prestarea unei munci. 
(conform art. 71 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare) 

 




