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**Note de curs**

NOTĂ: Prezentul material este o schiță de documentare și activitate independentă sau în
echipă, și nu reprezintă vreun merit sau contribuție (drept de autor) a persoanei care susține
cursul. Punctele sale de vedere nu sunt ilustrate întrutotul prin aceste conținuturi. Completări
se pot face utilizând literatura de specialitate. Bibliografia aferentă este precizată în programa
analitică.

Organizarea SAS
http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister2019/minister-organizare

Harta interactiva a serviciilor sociale
https://portalgis.serviciisociale.gov.ro/arcgis/apps/MapJournal/index.ht
ml?appid=80a803fabb834a67971c1053a65c18b
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Care sunt beneficiile sociale destinate persoanei cu
nevoi speciale?
Care sunt serviciile sociale de care poate beneficia
persoana cu nevoi speciale?
Care sunt tipurile de instituții?
Care este legislația în vigoare?

Timp - 15 ’ soluționare caz
Sarcina de lucru pentru primele trei grupuri
este de a identifica, pentru cazul primit,
pașii pe care trebuie să îi realizeze o
persoana
cu
nevoie
specială
sau
reprezentantul legal al acesteia pentru a
beneficia de drepturile aferente precum și
instituțiile de la care poate accesa
beneficiile și serviciile sociale și legislația
aferentă.

Cazul nr. 1. Dumneavoastră sunteți asistentul social în
cadrul Primăriei comunei Aroneanu, din județul Iași și vi se
adresează o mamă cu un minor de sex feminin, în vârstă
de 1 an și cu deficiență de auz. Familia este compusă din 2
minori și cei doi părinți în concubinaj. Tatăl este fără loc de
muncă, iar mama este in concediu creștere copil. Tatăl este
la rândul său persoană cu dizabilitate locomotorie încadrat
în grad de handicap accentuat. Familia dorește să obțină
certificat de încadrare în grad de handicap pentru minor și
să beneficieze de drepturile aferente.

Cazul nr. 2. Sunteți asistent social la asociația
„Alături de voi” și vi se adresează o persoană cu
deficiență locomotorie, de sex feminin, 31 de ani,
necăsătorită, studii gimnaziale absolvite dorește să
își găsească un loc de muncă. Deține certificat de
încadrare în grad de handicap accentuat
nerevizuibil (permanent).

Cazul nr. 3. Sunteți asistent social în cadrul
Direcției de Asistență Comunitară din județul Iași,
vi se adresează o persoană cu deficiență de văz,
de sex masculin, 66 ani, are patru clase absolvite,
nu deține certificat de încadrare în grad de
handicap. Persoana dorește obținerea certificatului
de încadrare în grad de handicap.

Timp - 6 ’
Împreună cu studenții vom definitiva lista
centralizată, pentru fiecare caz discutat,
care să conțină:
- Beneficiile sociale;
- Serviciile sociale;
- Instituțiile implicate;
- Legislația în vigoare.

REZOLVARE CAZUL NR. 1

Primărie – asistent
social

• Persoana se
prezintă cu
actele medicale
aferente și
primește
informațiile
necesare

DGASPC
(Serviciul de
Evaluare
Complexă Copii)

• Se depune dosarul
cu
documentele
aferente
pentru
obținerea
certificatului
de
încadrare în grad
de handicap.

Listă documente:
Cerere tip,
Certificat naștere copil,
Copie CI părinți,
Certificat medical tip A5,
Documente medicale,
Fișă medicală sinetică
medic familie,
Fișă psihologică,
Anchetă socială.

• Ulterior
se
Se face
elaborează plan
încadrarea în grad
individual
de
de handicap (grav,
reabilitare
si
accentuat, mediu
integrare
sociala
și ușor)

Beneficii sociale cazul nr. 1
Alocație dublă până la
vârsta de 3 ani;

Primire indemnizație persoană cu
handicap;

Indemnizație creștere copil
până la împlinirea vârstei de
3 ani;

Program redus de lucru pentru
părintele care are în întreținere copil
încadrat în grad de handicap;

Stimulent de reinserție, până la
vârsta de 4 ani;

5. Identificarea
bibliografiei
Bilete pentru transport
feroviar și

Legitimație
pentru
transportul în comun gratis;

Facilități la dispozitive medicale,
aparate de auz.

autocar;

Servicii sociale cazul nr. 1

Consiliere, informare;

5. Identificarea
Participare la programe de recuperare/reabilitare propuse de bibliografiei
medicul curant,

Participare la activități de sprijin organizate de ong-uri sau instituții
publice.

Medic de
familie – luare
în evidență
MMPS –
elaborează
politici în
domeniu

ANDPDCA –
monitorizează
semestrial

ONG-uri –
activități de
grupuri de
suport

Primărie
(angajare
asistent
personal)

Instituții
implicate

DGASPC

AJPIS –
alocația dublă
CJAS – dosar
pentru
dispozitiv
medical

REZOLVARE CAZUL NR. 2

AJOFM
ONG – asistent
social (persoana se
prezintă și primește
informațiile necesare)

(este luat în evidență)

ANGAJATOR

(intermediază identificarera
unui posibil loc de muncă)

Beneficii sociale cazul nr. 2
Primire
indemnizație
persoană cu handicap;

Facilități fiscale pentru angajator,

Scutire impozit pe mașină,
casă, salariu;

Program
nevoilor,

flexibil,

adaptat

Loc de muncă
deficienței,

adecvat

5. Identificarea
bibliografiei

Servicii sociale, cazul nr. 2
Servicii de consiliere și informare cu privire la oportunitățile de
angajare existente,

Servicii de intermediere participare la târguri de joburi și interviuri,
5. Identificarea
Sprijin în elaborarea cv-ului, scrisorii de intenție, pregătire
pentru
bibliografiei
interviu

Participări la grupuri de suport,

Înscriere la cursuri de calificare/recalificare profesională

Medic de familie
– luare în
evidență

MMPS –
elaborează
politici în
domeniu

Angajatori

Instituții
implicate
ANDPDCA –
monitorizează
semestrial

AJOFM – luare
caz în evidență

ONG-uri –
activități de
grupuri de suport

REZOLVARE CAZUL NR. 3

Direcția de
asistență
comunitară –
asistent social

• Persoana
se
prezintă
cu
actele medicale
aferente
și
primește
informațiile
necesare

DGASPC
(Serviciul de
Evaluare
Complexă Adulți)

• Se depune
dosarul cu
documentele
aferente pentru
obținerea
certificatului de
încadrare în
grad de
handicap.

Listă documente:
Cerere tip,
Copie CI,
Scrisoare medicală tip
(medic specialist),
Documente medicale,
Scrisoare medicală-tip
medic familie,
Anchetă socială,
Talon de pensie.

• Ulterior
se
Se face
elaborează plan
încadrarea în grad
individual
de
de handicap (grav,
reabilitare
si
accentuat, mediu
integrare
sociala
și ușor)

Beneficii sociale cazul nr. 3
Primire
indemnizație
persoană cu handicap;

Scutire impozit pe mașină, casă,
rovinietă,

Bilete
pentru
feroviar și autocar;

Primire alimente, produse, articole
îmbrăcăminte/încălțăminte;

transport

5. Identificarea
bibliografiei
Legitimație pentru transportul în
comun gratis;

Gratuitate la radio și/sau tv,

Servicii sociale cazul nr. 3

Consiliere, informare;

5. Identificarea
Participare la programe de recuperare/reabilitare propuse de bibliografiei
medicul curant,

Participare la activități de sprijin organizate de ong-uri sau instituții
publice.

Medic de
familie –
luare în
evidență
MMPS –
elaborează
politici în
domeniu

DAC
(asistent
personal)

Instituții
implicate
ANDPDCA
–
monitorizează
semestrial

DGASPC
ONG-uri –
activități de
grupuri de
suport

Național

Internațional

PUBLIC (la nivel CENTRAL –
MMPS, ANDPDCA, ANPIS și
LOCAL – DGASPC, DAS, centre
de zi, centre rezidențiale, serviciu
as primărie comună), CJP, CJAS,
AJOFM, AJPIS

Comisia Europeană – The
Disability Unit

ONU
PRIVAT (ONG-uri, culte
recunoscute legal, operatori
economici cu scop lucrativ)

Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare

The Disability Alliance

Legislație pentru toate cazurile analizate
Lege nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, modificările și completările ulterioare
Convenția Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilitati
Legea nr. 292/2011 a Sistemului Naţional de Asistenţă Socială, cu
modificările ulterioare
5. Identificarea
bibliografiei
Nomenclatorul serviciilor sociale
3. Formularea

Standarde de calitate pentru ingrijirea persoanelor cu nevoi
subiectului
6. Documentarea
speciale
Legi speciale pentru fiecare categorie de dizabilitate în parte.

Vă mulțumesc!

TERMENI ȘI EXPRESII

Acreditarea
Ancheta socială
Beneficiile de asistenţă socială

Beneficiarul
Comunitatea locală
Contractarea serviciilor sociale

Deficienţa

Dizabilitatea
Dezvoltarea comunitară

Domiciliul / locuirea / reşedinţa
Economia socială
Eligibilitatea

Incapacitatea

Invaliditatea
Îngrijitorul formal

Găzduirea
Gospodăria
Grupul vulnerabil

Îngrijitorul informal

Managementul serviciilor sociale
Managementul de caz

Mediul social
Nevoia socială
Nevoia specială

Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire
Persoanele fără adăpost
Persoanele cu dizabilităţi

Persoanele vârstnice
Procesul de incluziune socială
Procesul de integrare socială

Protecţia socială
Protecţia specială a copilului
Sărăcia

Serviciile comunitare
Situaţia de dificultate
Societatea civilă

Standardul de cost
Standardul minim de calitate
Structurile comunitare consultative

Testarea mijloacelor de existenţă a
potenţialilor beneficiari de servicii sociale
Venitul
Victima traficului de persoane

Violenţa în familie (violența domestică)

BENEFICIILE SOCIALE

https://www.youtube.com/watch?v=_dlG-77JL-w

BENEFICII SOCIALE

Dreptul la beneficii. Etape
1. Cerere

2. Documente

3. Verificarea îndeplinirii condițiilor
4. Introducerea în sistemul informatic
5. Soluționarea cererii

6. Acordare drept beneficii sociale (luna următoare depunerii
cererii)

7. Încetarea drepturilor - beneficiu social
Plata beneficiilor se face din bugetul local

Plata se poate face prin transfer bancar sau
mandat poștal
Plata se efectuează în luna curentă pentru luna
anterioară
Plata se efectuează în maximum 30 de zile de la
stabilirea dreptului

TERMENI SPECIFICI
BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Familie
Familie extinsă
Familie monoparentală

Persoană singură

(necăsătorită, văduvă, divorțată, soț/soție dispărut/arestat, nu are 18 ani împliniți,

tutore pt copil (ii))

Copil
Reprezentantul familiei

Reprezentantul legal

Reprezentantul legal al copilului
Titularul beneficilor sociale (individ sau familie)

ACREDITAREA FURNIZORILOR
DE SERVICII SOCIALE

https://www.youtube.com/watch?v=apc5j6WeQww

ASPECTE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE
SCOP: Cunoaşterea principalelor (beneficii şi servicii sociale) legi cu aplicabilitate în
domeniul asistenţei sociale şi înţelegerea importanţei cunoaşterii legislaţiei în practica asistenţei
sociale.

METODA DE LUCRU: grupe de lucru şi grup reunit
Participanţii la sesiunea de instruire vor fi împărţiţi în grupuri de lucru de 4-5
persoane/grup, după care în faţa întregului grup se va face prezentarea finală.

Legislaţia în domeniul asistenţei sociale – prezentare generală
Legea
Lg. nr.
61/1993

OUG nr.
105/2003

Subiectul
Alocaţii familiale
alocaţia de stat pentru copii,
republicată

privind alocaţia familială
complementară şi alocaţia de
susţinere pentru familia
monoparentală

Principalele prevederi
Copiii în vârstă de până la 16 ani, sau până la 18 ani dacă sunt
şcolarizaţi, beneficiază de alocaţie acordată de stat. Copiii
încadraţi într-un grad de handicap beneficiază de alocaţie de stat
pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani. Tinerii în vârstă
de peste 18 ani beneficiază de alocaţie de stat pentru copii până
la terminarea cursurilor învăţământului liceal sau profesional,
organizate în condiţiile legii, dacă nu repetă anul şcolar, cu
excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu
certificat medical. Copiii în vârstă de peste 7 ani care nu urmează,
potrivit regulamentelor şcolare, învăţământul general obligatoriu
nu beneficiază de plata alocaţiei de stat pentru copii, cu excepţia
celor care nu sunt şcolarizaţi din motive de sănătate, dovedite
prin certificat medical. Cuantumul
acesteia este indexat periodic. Acum este 225.000 lei.
Alocaţia familială complementară se acordă lunar familiilor
formate din soţ, soţie şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în
întreţinerea acestora, care locuiesc împreună şi realizează venituri
nete lunare pe membru de familie de până la 1,5 milioane lei.
Cuantumul alocaţiei familiei complementare este de:
a) 300.000 lei pentru familia cu un copil;
b) 350.000 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 400.000 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 450.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
Pentru familiile care sunt beneficiare de ajutor social în baza
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cuantumul
alocaţiei familiale complementare prevăzut la art. 3 se majorează
cu 25%.

Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (familia
formată din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani
aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta). Alocaţia
de susţinere se acordă lunar familiilor monoparentale dacă
realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la
1,5 milioane lei.
Cuantumul alocaţiei de susţinere este de:
a) 450.000 lei pentru familia cu un copil;
b) 525.000 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 600.000 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 675.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază
de alocaţie familială complementară sau de alocaţie de susţinere,
în condiţiile în care copiii urmează o formă de învăţământ
organizată potrivit legii.
În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor de acordare a
alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere,
primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale
în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

Legea
Legea nr.
416/2001

Subiectul
Ajutoare sociale
privind venitul minim garantat

Principalele prevederi
Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un
venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, prin
acordarea unui ajutor social lunar.
Nivelul lunar al venitului minim garantat este diferit în funcţie de
numărul de membri. Peste 5 membri se adaugă o sumă fixă.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între
nivelurile stabilite prin lege şi venitul net lunar al familiei sau al
persoanei singure.
Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la
nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu
15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care
cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază
de contract individual de muncă sau convenţie civilă de prestări
de servicii.
Persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură
venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la
solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local fără a se
putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor
de securitate şi igienă a muncii.
Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii
sau din alte activităţi se iau în considerare la stabilirea numărului
membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe
familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa
agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru
încadrare în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă
oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire
profesională.
De la această obligaţie sunte exceptate: a) persoana care are în
îngrijire, potrivit legii, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până
la 7 ani; b) persoana care urmează o formă de învăţământ la
cursuri de zi, prevăzută de lege, până la împlinirea vârstei de 25
de ani sau de 26 de ani în cazul celor care urmează studii
superioare cu durată de şcolarizare mai mare de 5 ani; c) persoana
care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare; d)
persoana adultă a cărei incapacitate de muncă este dovedită prin
acte medicale.
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OUG nr.
5/2003

Legea
Legea nr.
272/2004

privind acordarea de ajutoare
pentru încălzirea locuinţei,
precum şi a unor facilităţi
populaţiei pentru plata
energiei termice

Subiectul
Protecţia copilului
Privind protecţia şi
promovarea drepturilor
copilului

Persoanele apte de muncă, pentru care se acordă ajutorul social,
au obligaţia să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că sunt în
evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă
pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de
muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de
pregătire profesională.
Pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie - 31 martie,
persoanele singure şi familiile beneficiare de ajutor social
primesc, o dată cu acesta, un ajutor pentru încălzirea locuinţei.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se cuprinde în ajutorul social,
prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat, în
funcţie de tipul de încălzire (central sau cu lemne).
Soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care nu
realizează venituri sau acestea sunt mai mici decât salariul de
bază minim brut pe ţară, beneficiază, la cerere, de ajutor social
lunar, pe perioada satisfacerii serviciului militar obligatoriu de
către soţ, dacă se găsesc în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt gravide, începând cu luna a patra de sarcină;
b) au copii în întreţinere în vârstă de până la 7 ani;
c) sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate.
Mamele au dreptul la o alocaţie de naştere pentru fiecare dintre
primii 4 copii născuţi vii, în cuantum de 1.400.000 lei. Alocaţia
se acordă o singură dată pentru fiecare copil născut viu.
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează
pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem
centralizat, gaze naturale sau încălzire cu lemne, cărbuni şi
combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru
încălzirea locuinţei. În funcţie de venitul mediu net lunar pe
membru de familie şi de numărul de luni (5 sau 12), se stabileşte
valoarea ajutorului. Pentru familiile şi persoanele singure,
beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul pentru
încălzirea locuinţei se majorează cu până la 20% din valoarea
acestuia, fără a depăşi cheltuielile cu încălzirea şi cu apa caldă
menajeră confirmate de asociaţia de
proprietari/chiriaşi ori de factura individuală.

Principalele prevederi
Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate
demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de
autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum
şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.
Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează
conform următoarelor principii:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior
al copilului;
b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
c) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
d) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la
respectarea şi garantarea drepturilor copilului;
e) descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului,
intervenţia multisectorială şi parteneriatul dintre instituţiile
publice şi organismele private autorizate;
f) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru
fiecare copil;
g) respectarea demnităţii copilului;
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h) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia,
ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;
i) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi
educarea copilului, ţinând cont de originea sa etnică, religioasă,
culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;
j) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
k) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării
copilului;
l) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile
copilului în corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această
materie.
Drepturile prevăzute de lege sunt garantate tuturor copiilor fără
nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie,
opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică
sau origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei
deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul dobândit, de
dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului,
ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă
distincţie.
Protecţia specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor,
prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului
lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui
care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija
acestora.
Copilul beneficiază de protecţie specială până la dobândirea
capacităţii depline de exerciţiu (18 ani) şi după, dacă îşi continuă
studiile într-o formă de învăţământ de zi, pe toată durata
continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.
Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a
beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi
continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria
familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază,
la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în
scopul facilitării integrării sale sociale. În cazul în care se face
dovada că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă,
iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui,
în mod succesiv, prevederile de mai sus nu mai sunt aplicabile.
Măsurile de protecţie specială a copilului care a împlinit vârsta
de 14 ani se stabilesc numai cu consimţământul acestuia. În
situaţia în care copilul refuză să îşi dea consimţământul,
măsurile de protecţie se stabilesc numai de către instanţa
judecătorească, care, în situaţii temeinic motivate, poate trece
peste refuzul acestuia de a-şi exprima consimţământul faţă de
măsura propusă.
Măsurile de protecţie specială a copilului sunt:
a) plasamentul;
b) plasamentul în regim de urgenţă;
c) supravegherea specializată.
De măsurile de protecţie specială, instituite de prezenta lege,
beneficiază:
a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din
exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa
interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi
judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită
tutela;
b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi
lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
c) copilul abuzat sau neglijat;
d) copilul găsit sau copilul abandonat de către mamă în unităţi
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Legea nr.
273/2004

Privind regimul juridic al
adopţiei

sanitare;
e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care
nu răspunde penal.
Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 2 ani poate fi
dispus numai la familia extinsă sau substitutivă, plasamentul
acestuia într-un serviciu de tip rezidenţial fiind interzis.
Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu
poate fi constrâns la o muncă ce comportă un risc potenţial sau
care este susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze
sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori
sociale.
Sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice formă, precum
şi privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol
viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială,
integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât
în familie cât şi în orice instituţie care asigură protecţia, îngrijirea
şi educarea copiilor.
Îndemnul ori înlesnirea practicării cerşetoriei de către un minor
sau tragerea de foloase de pe urma practicării cerşetoriei de către
un minor se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani. Recrutarea
ori constrângerea unui minor la cerşetorie se pedepseşte cu
închisoare de la 1 la 5 ani. Dacă fapta este săvârşită de un părinte
sau de reprezentantul legal al minorului, pedeapsa este
închisoarea de la 2 la 5 ani, pentru fapta prevăzută la alin. (1), şi
de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru fapta prevăzută
la alin. (2).
Fapta părintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a se
folosi de acesta pentru a apela în mod repetat la mila publicului,
cerând ajutor financiar sau material, se pedepseşte cu închisoare
de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de
filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie
între adoptat şi rudele adoptatorului. Adopţia se încheie numai
dacă aceasta este în interesul superior al copilului.
Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplină de
exerciţiu şi care sunt cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât cel pe
care doresc să îl adopte, dar în nici o situaţie, mai puţin de 15 ani.
Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească
garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării
depline şi armonioase a personalităţii copilului.
Consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti ai copilului sau,
după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui
termen de 60 de zile de la data naşterii copilului înscrisă în
certificatul de naştere. Consimţământul poate fi revocat în
termen de 30 de zile de la data exprimării lui în condiţiile legii.
Adopţia nu va putea fi încuviinţată fără consimţământul
copilului care a împlinit vârsta de 10 ani.
Adopţia nu poate fi încuviinţată de către instanţa judecătorească
decât după ce copilul a fost încredinţat pentru o perioadă de 90 de
zile persoanei sau familiei care doreşte să-l adopte, astfel încât
instanţa să poată aprecia, în mod raţional, asupra relaţiilor de
familie care s-ar stabili dacă adopţia ar fi încuviinţată.
În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi
irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a încuviinţat
deschiderea procedurii adopţiei interne, direcţia în a cărei rază
teritorială se află domiciliul copilului efectuează demersurile
necesare identificării celui mai potrivit adoptator sau celei mai
potrivite familii adoptatoare pentru copil. Direcţia (DGASPC) în
a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului analizează cu

100

prioritate posibilitatea încredinţării copilului în vederea adopţiei
cu prioritate unei rude din familia extinsă, asistentului maternal
profesionist la care se află copilul ori unei alte persoane sau
familii la care copilul se află în plasament. Dacă acest lucru nu
este posibil, direcţia efectuează demersuri în vederea identificării
pe raza sa administrativ-teritorială a unei persoane sau familii
atestate şi aflate în evidenţa Oficiului Român pentru Adopţii.
Dacă, după expirarea termenului, direcţia în a cărei rază
teritorială se află domiciliul copilului nu a identificat o persoană
sau o familie adoptatoare, solicită Oficiului ca în termen de 5 zile
să-i transmită lista centralizată la nivel naţional a persoanelor sau
familiilor adoptatoare atestate şi înscrise în Registrul naţional
pentru adopţii.
Adopţia internaţională a copilului care are domiciliul în România
poate fi încuviinţată numai în situaţia în care adoptatorul sau unul
dintre soţii din familia adoptatoare care domiciliază în străinătate
este bunicul copilului pentru care a
fost încuviinţată deschiderea procedurii adopţiei interne.

Legea

Subiectul

Principalele prevederi

Protecţia persoanelor cu
handicap
Legea nr.
519/2002
Legea nr.
343/2004

Pentru aprobarea OUG
nr.102/1999 privind protecţia
specială şi încadrarea în
muncă a persoanelor cu
handicap
Pentru modificarea şi
completarea OUG nr.
102/1999 privind protecţia
specială şi încadrarea în
muncă a persoanelor cu
handicap

În vederea asigurării integrării cu şanse egale în viaţa socială,
copiii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:
a) acces liber şi egal în orice instituţie de învăţământ obişnuit,;
b) pregătire şcolară la domiciliu a copiilor cu handicap,
nedeplasabili, pe durata învăţământului obligatoriu prevăzut de
lege;
c) alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, majorat cu 100%;
d) alocaţie de întreţinere pentru copiii cu handicap, aflaţi în
plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unei familii ori
persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, majorat
cu 50%;
e) locuri de odihnă gratuite în tabere pentru copiii preşcolari,
elevi şi studenţi cu handicap, o dată pe an;
f) asistent personal pentru copilul cu handicap grav, angajat de
către autorităţile administraţiei publice locale; părinţii sau
reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav pot opta pentru
primirea unei indemnizaţii echivalente cu salariul net al
asistentului social debutant din unităţile bugetare sau pentru
asistent personal;
g) bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi
sportive, în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi sau militari
în termen;
h) asistenţă medicală pentru copilul cu handicap, în condiţiile
Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997;
i) obţinerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice,
cărucioarelor din Fondul de asigurări sociale de sănătate,
gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul
aparţine, şi asigurarea, cu prioritate şi în condiţii avantajoase, a
aparatelor auditive şi a implanturilor cardiace;
j) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în
comun de suprafaţă sau cu metroul, pentru copiii cu handicap
accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali ai acestora,
acordată pe baza unei anchete sociale realizate de către asistentul
social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a
cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau
reşedinţa copilul cu handicap;
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k) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de
persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru
transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru
copiii cu handicap grav şi pentru asistenţii personali ai acestora şi
în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap
accentuat şi pentru însoţitorii acestora; copiii cu afecţiuni renale
care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu,
precum şi asistenţii personali ai acestora beneficiază de gratuitate
şi peste limita menţionată, în funcţie de recomandarea centrului
de dializă;
l) alocaţie lunară de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA, calculată
pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile
colective din unităţile sanitare publice.
Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil
cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:
a) concediu plătit pentru îngrijirea copilului cu handicap, până la
împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani;
b) concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap
accentuat sau grav, care necesită tratament pentru afecţiuni
intercurente, până la împlinirea de către copii a vârstei de 18 ani;
c) gratuitatea serviciilor de cazare şi masă pentru persoana care
însoţeşte copilul cu handicap grav în spital, pe teritoriul
României, la recomandarea medicului specialist; d) scutire de
plata taxelor de abonament pentru persoana deţinătoare de aparat
de radio şi de televizor, dacă copilul are handicap grav;
e) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutire de plata
abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum şi
de costul a 400 de impulsuri pentru nevăzători, dacă copilul are
handicap grav sau accentuat;
f) prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea locuinţelor
din fondul de stat, în condiţiile legii, dacă copilul are handicap
accentuat sau grav;
g) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza contractelor de
închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţă
deţinute de stat sau de unităţile administrative ale acestuia, la
tariful minim prevăzut de lege, dacă copilul are handicap
accentuat sau grav.
În vederea asigurării dreptului la securitate socială, precum şi a
dreptului la ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adulţii cu handicap
beneficiază, în plus faţă de copii, de următoarele drepturi:
a) Adulţii cu handicap grav sau accentuat, care nu realizează
venituri din salarii sau pensii, cu excepţia pensiei de urmaş,
beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1.400.000 lei; adulţii cu
handicap grav sau accentuat care realizează venituri din salarii
sau pensii, cu excepţia pensiei de urmaş, beneficiază de o
indemnizaţie lunară de 50%, respectiv de 30% din valoarea
indemnizaţiei lunare;
b) adulţii nevăzători cu handicap grav beneficiază de o alocaţie
socială în cuantum de 1.584.000 lei, indiferent de veniturile
realizate din salarii; adulţii cu handicap accentuat beneficiază de
o alocaţie socială de 50% din cuantumul alocaţiei stabilite pentru
adulţii cu handicap grav; adulţii nevăzători cu handicap grav sau
accentuat, care cumulează salariul cu pensia pentru limită de
vârstă, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensie pentru pierderea
capacităţii de muncă, vor opta pentru una dintre acestea sau
pentru alocaţia socială; adulţii nevăzători cu handicap grav sau
accentuat care nu desfăşoară activitate
salarizată cumulează alocaţia socială cu una dintre celelalte
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pensii stabilite potrivit legii; nevăzătorul cu handicap grav
primeşte, pentru plata însoţitorului, o indemnizaţie echivalentă cu
salariul net al asistentului social debutant din unităţi bugetare;
nevăzătorul poate opta pentru asistentul personal sau pentru
însoţitor;
c) introducerea în ţară, o dată la 8 ani, la alegere, de motociclete,
motorete sau autoturisme, în folosinţa persoanei cu handicap
accentuat sau grav sau, după caz, a familiei care are în îngrijire o
persoană cu handicap accentuat sau grav, cu scutire de plata
taxelor vamale; sunt scutite de plata taxelor vamale aparatura şi
materialele ajutătoare - compensatorii, denumite generic
tiflotehnice;
d) medicamente gratuite atât pentru tratament ambulatoriu, cât şi
pe timpul spitalizării;
e) începând cu data de 1 ianuarie 2005, un bilet de tratament
gratuit, în cursul unui an, care se atribuie persoanei cu handicap,
pe baza recomandării medicale, de către casele teritoriale de
pensii;
f) acordarea unei camere în plus, în condiţiile legii, pe baza
contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţie
de locuinţă deţinute de stat sau de unităţile administrative ale
acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum şi a
familiilor care au în întreţinere un copil cu handicap grav;
g) pentru nevăzătorii cu handicap grav care realizează venituri
salariale în baza unui contract individual de muncă se acordă o
indemnizaţie lunară în valoare de 200.000 lei, suportată din
creditele bugetare alocate cu această destinaţie;
h) pentru nevăzătorii cu handicap grav se acordă scutire de plata
taxei pentru abonamentul la curentul electric;
i) acordarea a 25% din fondul de locuinţe sociale persoanelor cu
handicap grav, conform legilor în vigoare.
Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de
invaliditate gradul I pot opta între indemnizaţia pentru însoţitor
prevăzută de art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de
opţiune se menţine şi în cazul trecerii
pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.
Legea nr.
584/2002

Privind măsurile de prevenire
a răspândirii maladiei SIDA în
România şi de protecţie a
persoanelor infectate cu HIV
sau bolnave de SIDA

Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de
protecţie socială, de tratament nediscriminatoriu în ceea ce
priveşte dreptul la învăţătură, dreptul la muncă şi protecţia socială
a muncii şi la promovarea profesională, iar starea sănătăţii lor nu
poate constitui criteriu de concediere.
Pentru o alimentaţie corespunzătoare atât pentru bolnavii
internaţi şi instituţionalizaţi, cât şi pentru cei din ambulatoriu,
care să asigure eficienţă în tratamentul cu medicamente
antiretrovirale, se acordă indemnizaţii lunare de hrană, în
cuantum aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Păstrarea confidenţialităţii datelor privind persoanele infectate cu
HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru:
a) angajaţii reţelei sanitare;
b) angajatorii acestor persoane;
c) funcţionarii publici care au acces la aceste date.
În cazul medicilor informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al
unui pacient trebuie să fie comunicate între specialişti, pentru a
se asigura acurateţea diagnosticelor şi conduitelor terapeutice
chirurgicale şi nechirurgicale în diferitele faze evolutive ale
infecţiei HIV/SIDA.
Pacientul este obligat să informeze medicul curant, inclusiv
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medicul stomatolog, cu privire la statusul său HIV, atunci când îl
cunoaşte.
Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care îşi cunosc
statusul de HIV pozitiv răspund, conform legii, pentru
transmiterea voluntară a infecţiei, dacă aceasta s-a produs din
motive imputabile lor, cu închisoare de la 5 la 15 ani.
Persoanele infectate cu HIV care nu îşi cunosc statusul de HIV
pozitiv nu răspund pentru eventuala transmitere a infecţiei HIV.

Legea

Legea nr.
17/2000

Subiectul
Protecţia persoanelor
vârstnice
Privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice

Principalele prevederi

Persoanele vârstnice au dreptul la asistenţă socială, prin servicii
şi prestaţii sociale, în raport cu situaţia sociomedicală şi cu
resursele economice de care dispun. Sunt considerate persoane
vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit
vârsta de pensionare stabilită de lege.
Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana vârstnică, care
se găseşte în una dintre următoarele situaţii:
a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor
persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare;
b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de
locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente
pentru asigurarea îngrijirii necesare;
d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire
specializată;
e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile
sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.
Nevoile persoanelor vârstnice se evaluează prin anchetă socială
care se elaborează pe baza datelor cu privire la afecţiunile ce
necesită îngrijire specială, capacitatea de a se gospodări şi de a
îndeplini cerinţele fireşti ale vieţii cotidiene, condiţiile de locuit,
precum şi veniturile efective sau potenţiale considerate minime
pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieţii. Nevoile
persoanelor vârstnice aflate în situaţia de pierdere totală sau
parţială a autonomiei, care pot fi de natură medicală,
sociomedicală, psihoafectivă, se stabilesc pe baza grilei naţionale
de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care prevede
criteriile de încadrare în grade de dependenţă.
Pentru persoanele vârstnice se pot furniza şi servicii comunitare
ce au în vedere:
a) îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu;
b) îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru
persoane vârstnice;
c) îngrijirea în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de
îngrijire temporară, apartamente şi locuinţe sociale, precum şi
altele asemenea.
În cazul decesului persoanei vârstnice lipsite de susţinători legali
sau când aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile familiale
datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare,
serviciile comunitare asigură înmormântarea.
Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine reprezintă o măsură de
asistenţă socială şi poate fi dispusă cu titlu de excepţie.
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Legea
Legea nr.
217/2003

Legea
L
705/2001

Subiectul
Violenţa domestică
Pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în
familie

Subiectul
Alte legi relevante
privind sistemul naţional de
asistenţă socială

Principalele prevederi
In sensul prezentei legi, violenta in familie reprezintă orice
acţiune fizica sau verbala savarsita cu intenţie de către un membru
de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii, care
provoacă o suferinţă fizica, psihica, sexuala sau un prejudiciu
material. Constituie, de asemenea, violenta in familie
impiedicarea femeii de a-si exercita drepturile si libertatile
fundamentale.
La nivelul fiecarui judet si al sectoarelor municipiului Bucuresti
se constituie, prin hotarare a Guvernului, structuri in subordinea
Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.
Asistentii familiali sunt asistenti sociali autorizati de agentie
pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale.
Instruirea asistentilor familiali si coordonarea activitatii lor se
realizeaza de catre agentie.
Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, sunt
unitati de asistenta sociala, de regula fara personalitate juridica,
care asigura protectie, gazduire, ingrijire si consiliere victimelor
violentei in familie, nevoite sa recurga la acest serviciu de
asistenta sociala.
Primirea victimelor in adapost se face numai in caz de urgenta
sau cu aprobarea scrisa a asistentului familial, atunci cand
izolarea victimei de agresor se impune ca masura de protectie.
Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis
accesul in incinta adapostului unde se gasesc victimele.
Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimtamantul
acestora sau, dupa caz, al reprezentantului legal.
In cursul urmaririi penale sau al judecatii instanta de judecata, la
cererea victimei sau din oficiu, ori de cate ori exista probe sau
indicii temeinice ca un membru de familie a savarsit un act de
violenta cauzator de suferinte fizice sau psihice asupra unui alt
membru, poate dispune, in mod provizoriu, una dintre masurile
prevazute la art. 113 si 114 din Codul penal, precum si masura
interzicerii de a reveni in locuinta familiei, până la încetarea
stării de pericol care a determinat luarea măsurilor.

Principalele prevederi
Reglementează organizarea, funcţionarea şi finanţarea sistemului
naţional de asistenţă socială. Asistenţa socială cuprinde drepturile
acordate prin prestaţii în bani sau în natură, precum şi serviciile
sociale. Asistenţa socială se acordă la cerere sau din oficiu.
Evidenţa beneficiarilor drepturilor de asistenţă socială se
realizează pe baza codului numeric personal, cu asigurarea
confidenţialităţii datelor personale.
Prestaţiile sociale în bani sau în natură sunt susţinute de măsuri
de redistribuţie financiară şi cuprind: alocaţiile familiale,
ajutoarele sociale şi speciale către familii sau persoane, în funcţie
de nevoile şi veniturile acestora.
Serviciile sociale au drept obiectiv menţinerea, refacerea şi
dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei
situaţii de nevoie, cronice sau de urgenţă, în cazul în care
persoana sau familia este incapabilă singură să o soluţioneze.
Serviciile sociale pot fi servicii de îngrijire social-medicale şi
servicii de asistenţă socială. Serviciile de asistenţă socială sunt
servicii profesionalizate şi sunt efectuate de persoane cu
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calificare în domeniu. Serviciile de asistenţă socială se realizează
prin metode şi tehnici specifice de diagnoză a nevoii de asistenţă
şi de intervenţie socială şi constau, în principal, din informare,
consiliere, terapie individuală şi colectivă
Instituţiile de asistenţă socială, Organizarea şi funcţionarea
sistemului naţional de asistenţă socială la nivel central şi
teritorial.
Titlul de asistent social poate fi deţinut de persoana care: a obţinut
diploma de licenţă în cadrul unei instituţii de învăţământ superior
cu specializare în domeniu, forma de lungă durată, 4 ani,
acreditată; persoana care deţine diploma de absolvire a unei
instituţii de învăţămînt superior cu specializare în domeniu, forma
de scurtă durată, 3 ani; persoana care deţine diploma de asistent
social echivalată conform legii .
În rezolvarea unor situaţii complexe, asistentul social colaborează
cu specialişti din alte categorii profesionale; în domeniul
asistenţei sociale sunt implicaţi atât asistenţi sociali ca personal
de specialitate, cât şi alte categorii de personal cu formare de nivel
mediu a căror activitate este coordonată de
către asistenţii sociali.
Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei
publice locale, precum şi de persoane fizice sau juridice publice
sau private. Serviciile sociale se organizează la nivel comunitar,
în funcţie de nevoile identificate, de numărul potenţialilor
beneficiari, de complexitatea situaţiilor de dificultate şi de gradul
de risc social. Serviciile de asistenţă
socială sunt servicii cu caracter primar şi servicii specializate.
Obiectul prezentei legi îl constituie garantarea accesului efectiv,
în mod deosebit al tinerilor, la drepturi elementare şi
fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de muncă, la o locuinţă,
la asistenţă medicală, la educaţie, precum şi instituirea unor
măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării sociale şi
mobilizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu.
Categoriile vizate de prezenta lege sunt:
a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de
primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al
organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copiilor;
b) tineri singuri cu copii în întreţinere;
c) tineri familişti cu copii în întreţinere;
d) tineri familişti fără copii în întreţinere;
e) tineri familişti care au executat pedepse privative de libertate;
f) alte categorii de tineri aflaţi în dificultate.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agenţia),
are obligaţia de a realiza un acompaniament social personalizat
pentru tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi
confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării
accesului lor la un loc de muncă. Aceştia au dreptul la consiliere
profesională şi mediere din partea personalului specializat al
Agenţiei, prin întocmirea unui plan individual de mediere.În
scopul integrării sau reintegrării lor în muncă, pot beneficia de
plasare în muncă la un angajator avizat de Agenţie, în baza unui
contract de solidaritate.
În scopul facilitării accesului la o locuinţă al persoanelor în vârstă
de până la 35 de ani, aflate în imposibilitatea cumpărării unei
locuinţe numai cu forţe proprii, consiliul judeţean, respectiv
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va acoperi integral
valoarea estimată a avansului ce urmează să fie plătit pentru
dobândirea unei locuinţe sau chiria pe o perioadă
de până la 3 ani pentru o locuinţă închiriată.
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Prin dobândirea unei locuinţe se înţelege atât construirea unei
locuinţe noi, cât şi cumpărarea unei locuinţe de pe piaţa liberă,
caz în care suma prevăzută mai sus trebuie să reprezinte cel
puţin o treime din valoarea contractului de vânzare-cumpărare.
Accesul la asistenţa de sănătate pentru persoanele care au
dreptul la venitul minim garantat se confirmă de către consiliile
locale şi se asigură în condiţiile stabilite de legislaţia privitoare
la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele care au
calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei pentru asigurările
sociale de sănătate.
Persoanele de vârstă şcolară care fac parte din familii care au
dreptul la venitul minim garantat şi au 2 sau mai mulţi copii şi sau înscris în învăţământul obligatoriu prevăzut de lege
beneficiază de bursă de şcolarizare. În vederea pregătirii copiilor,
în luna august a fiecărui an se acordă acestora, prin reprezentanţii
lor legali, 40% din cuantumul anual al bursei de şcolarizare, sumă
destinată pentru cumpărarea unor articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi rechizite şcolare. Diferenţa de 60% din bursa de
şcolarizare se acordă în tranşe lunare sau, după caz, trimestriale,
cu condiţia frecventării orelor de curs şi obţinerii baremurilor de
promovare.
Nivelul venitului net lunar pe o persoană, până la care o persoană
este considerată ca fiind marginalizată, se stabileşte anual, prin
hotărâre a Guvernului, înaintea depunerii la Parlament a
proiectului legii bugetului de stat.
Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de: pensii,
indemnizaţii, ajutoare, alte tipuri de prestaţii prevăzute de lege,
corelative cu obligaţiile privind plata contribuţiei de asigurări
sociale.
În sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii: a)
pensia pentru limită de vârstă;
b) pensia anticipată; c) pensia anticipată parţială; d) pensia de
invaliditate; e) pensia de urmaş.
Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi
65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare
se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se
de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi,
conform eşalonării prevăzute în lege.
Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi
este de 15 ani. Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani
pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi.
Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea, total sau parţial, în
condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de
vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare
Vârstele de pensionare reduse, nu pot fi mai mici de 50 de ani
pentru femei şi de 55 de ani pentru bărbaţi. Asiguraţii care au
depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita
pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de
pensionare.
Au dreptul la pensie de urmaş copiii (până la vârsta de 16 ani
sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ
organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a
depăşi vârsta de 26 de ani) şi soţul supravieţuitor, dacă persoana
decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea
unei pensii.
În sistemul public cuantumul pensiei la data înscrierii la pensie
se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de
asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie
din luna ieşirii la pensie.

Punctajul mediu anual, realizat de asigurat în perioada de
cotizare, se determină prin împărţirea numărului de puncte
rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în
perioada de cotizare la numărul de ani corespunzători stagiului
complet de cotizare. Punctajul anual al asiguratului se determină
prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din
însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Numărul
de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea
salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile,
sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza
de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, la
salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de
Comisia Naţională pentru Statistică.
Asiguraţii sistemului public au dreptul, în afară de pensie, la:
a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă,
cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli
profesionale şi accidente de muncă;
b) prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea
capacităţii de muncă;
c) indemnizaţie pentru maternitate;
d) indemnizaţie pentru creşterea copilului sau îngrijirea
copilului bolnav;
e) ajutor de deces.
(2) Beneficiază de aceste drepturi asiguraţii care au un stagiu de
cotizare de cel puţin 6 luni, realizat în ultimele 12 luni
anterioare producerii riscului.

Exerciţiu XIII.1.
Tema exerciţiului:
 Cu informaţiile existente despre cazul dvs, identificaţi beneficiile şi serviciile sociale
de care ar putea beneficia clienţii dvs.
 Identificaţi apoi acele beneficii şi servicii pe care nu le-aţi avut în vedere iniţial (dacă
este cazul). Încercaţi acelaşi lucru pentru celelelalte grupuri.
Fiecare grup de lucru va delega un raportor, care va prezenta concluziile la care s-a ajuns în
plen. Fiecare prezentare nu poate depăşi 5 minute.
Fiecare echipă poate primi două întrebări din partea celorlate grupuri de lucru, cu rol de
clarificare.

ASPECTE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE

SCOP: Cunoaşterea principalelor legi cu aplicabilitate în domeniul asistenţei sociale şi
înţelegerea practică a utilizării legislaţiei în relaţia directă cu clienţii/beneficiarii.

METODA DE LUCRU: grupe de lucru
Participanţii la sesiunea de instruire vor fi împărţiţi în grupuri de lucru de 4-5
persoane/grup, după care în faţa întregului grup se va face prezentarea finală.

Exerciţiu XIV.1.
Tema exerciţiului:
 În comunitatea în care lucraţi, apar situaţii care vă solicită cunoştinţele în materie de
legislaţie. În calitate de asistent social sunteţi abordat ca persoana cea mai în măsură să ofere
informaţii despre diferite drepturi sociale. Cu informaţiile legislative obţinute până acum (în
cadrul cursului) şi cu cele pe care le cunoaşteţi din practica asistenţei sociale, formulaţi
răspunsuri la întrebări.
 Identificaţi apoi acele legi pe care nu le-aţi avut în vedere iniţial (dacă este cazul).
Încercaţi acelaşi lucru pentru celelelalte grupuri.
Fiecare grup de lucru va delega un raportor, care va prezenta pe foi de flipchart
concluziile la care s-a ajuns, în plen. Fiecare prezentare nu poate depăşi 6 minute.
Fiecare echipă poate primi trei întrebări din partea celorlate grupe de lucru, cu rol de
clarificare.

