Accesul la avantajele sociale și fiscale

Responsabilitate: MMJS, ANPIS, ANPD, MFP
Legislație:
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu
modificările ulterioare
Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările
şi completările ulterioare
Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Legea dialogului social nr. 62/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul
României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată
H.G nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
stimularea investiţiilor cu impact major în economie - text în vigoare începând cu data de
7 august 2020
H.G nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea
investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - text
în vigoare începând cu data de 5 august 2020
H.G. nr. 549/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii
sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor
diferenţiat, prevăzute la art.342 alin.(9) şi (10) din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru
motor, denumită în continuare restituire de accize. (Monitorul Oficial nr.651 din 26 iulie
2018)
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1. Asistență socială
Principalele programe de acordare a beneficiilor de asistență socială care pot fi
accesate de lucrătorii din Uniunea Europeană și membrii de familie ai acestora,
așa cum sunt definiți de Directiva 2014/54/UE privind măsurile de facilitare a
exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a
lucrătorilor
1. Alocaţia de stat pentru copii:
a) Tipul programului: prestație universală
b) Cadrul legal:
- Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.577 din 28 mai 2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de
stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi
plată a alocaţiei de stat pentru copii;
c) Condițiile de eligibilitate: alocația de stat pentru copii este o formă de ocrotire
a statului acordată tuturor copiilor, fară discriminare. Beneficiază de alocație de
stat inclusiv copiii cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie, rezidenți în
România, dacă locuiesc împreună cu părinții. Programul se adresează tuturor
copiilor în vârstă de până la 18 ani, dar şi tinerilor în vârstă de peste 18 ani, până
la terminarea cursurilor învăţământului liceal sau profesional, organizate în
condiţiile legii.
d) Cuantumul lunar:
• 84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și
pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile
învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până
la terminarea acestora.
• 200 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 18 ani, în cazul
copilului cu dizabilitate.
e) Instituțiile responsabile: cererea împreună cu actele doveditoare se depun la
primăria pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedința reprezentanţii
legali ai copilului. Dreptul este stabilit și acordat de agenția județeană pentru
plăți și inspecție socială. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
administrează și gestionează toate beneficiile de asistență socială. Ministerul
Muncii și Justiției Sociale este instituția responsabilă de elaborarea politicilor în
domeniu.

2. Concediul și indemnizația lunară pentru creşterea copilului:
a) Tipul programului: prestație categorială
b) Cadrul legal:
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- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind privind concediul și
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normele metodologice
de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010.
c) Condițiile de eligibilitate: acordată persoanelor care, în ultimii doi ani anteriori
datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și
asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi
agricole, sivicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit Codului
Fiscal, inclusiv venituri din perioade asimilate, conform legii. Părinții pot beneficia
de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani,
în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de
85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani
anteriori datei nașterii copilului, și nu poate fi mai mică de 1.250 lei şi nici mai
mare de 8.500 lei.
Persoanele care sunt îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru
creşterea copilului şi care obțin venituri supuse impozitului potrivit prevederilor
Codului Fiscal cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani, beneficiază de un stimulent lunar în cuantum lunar de 650 lei,
până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul
copilului cu dizabilitate.
d) Cuantumul lunar: minim 1.250 lei, maxim 8.500 lei;
e) Instituțiile responsabile: cererea împreună cu actele doveditoare se depun la
primăria pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedința reprezentanţii
legali ai copilului. Dreptul este stabilit și acordat de agenția județeană pentru plăți
și inspecție socială. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
administrează și gestionează toate beneficiile de asistență socială. Ministerul
Muncii și Justiției Sociale este instituția responsabilă de elaborarea politicilor în
domeniu.
3. Indemnizația și sprijinul lunar pentru creșterea copiilor cu handicap:
a) Tipul programului: prestație categorială
b) Cadrul legal:
- art. 31 și 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normele metodologice
de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010.
c) Condițiile de eligibilitate: se acordă persoanelor/părinților care au în îngrijire
copii cu dizabilitate cu vârsta până la 7 ani și persoanelor cu dizabilitate care au
copii în îngrijire.
d) Cuantumurile lunare:
- indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de
1.250 lei, care se acordă persoanelor care au în îngrijire copii cu dizabilitate cu
vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani şi care au beneficiat de drepturile stabilite de OUG
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nr. 111/2010 și care doresc să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului
până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani;
- sprijin lunar pentru creşterea copilului cu dizabilitate, în cuantum de 563 lei
(45% din cuantumul indemnizației minime - 1.250 lei), acordat persoanelor cu
dizabilitate gravă sau accentuată care au în îngrijire copii cu dizabilitate, cu
vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani și care nu realizează alte venituri în afara
beneficiilor de asistență socială acordate persoanelor cu dizabilități.
- sprijin lunar pentru creşterea copilului cu dizabilitate, în cuantum de 438 lei
(35% din cuantumul indemnizației minime - 1.250 lei), acordat persoanelor cu
dizabilitate gravă sau accentuată care care au în îngrijire copii cu dizabilitate,
cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani și care nu realizează alte venituri în afara
beneficiilor de asistență socială acordate persoanelor cu dizabilități.
- sprijin lunar pentru creşterea copilului dizabilitate, în cuantum de 438 lei
(35% din cuantumul indemnizației minime - 1.250 lei), acordat persoanei care
are în îngrijire copii cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani și care nu
îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr. 111/2010 pentru acordarea
concediului și indemnizației lunare pentru creşterea copilului.
- sprijin lunar pentru creşterea copilului dizabilitate, în cuantum de 188 lei
(15% din cuantumul indemnizației minime - 1.250 lei), acordat persoanei care
are în îngrijire copii cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani și care nu
îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr. 111/2010 pentru acordarea
concediului și indemnizației lunare pentru creşterea copilului.
- sprijin lunar pentru creşterea copilului, în cuantum de 563 lei (45% din
cuantumul indemnizației minime - 1.250 lei), acordat persoanei cu dizabilitate
gravă sau accentuată care are în întreţinere un copil cu vârsta cuprinsă între 0
și 2 ani și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG nr. 111/2010 pentru
acordarea concediului și indemnizației pentru creşterea copilului.
- sprijin lunar pentru creşterea copilului, în cuantum de 188 lei (15% din
cuantumul indemnizației minime - 1.250 lei), acordat persoanei cu dizabilitate
gravă sau accentuată care are în întreţinere un copil cu vârsta cuprinsă între 2
și 7 ani și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG nr. 111/2010 pentru
acordarea concediului și indemnizației pentru creşterea copilului.
e) Instituțiile responsabile: cererea împreună cu actele doveditoare se depun la
primăria pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedința reprezentanţii
legali ai copilului. Dreptul este stabilit și acordat de agenția județeană pentru plăți
și inspecție socială. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
administrează și gestionează toate beneficiile de asistență socială. Ministerul
Muncii și Justiției Sociale este instituția responsabilă de elaborarea politicilor în
domeniu.

4. Alocația pentru susţinerea familiei:
a) Tipul programului: prestație bazată pe testarea veniturilor
b) Cadrul legal:
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- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările
și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei.
c) Condițiile de eligibilitate: alocaţia este acordată familiilor formate din soț
și soție care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, care
locuiesc şi gospodăresc împreună și care au venituri nete lunare pe membru
de familie de până la 530 lei. Stabilirea dreptului la alocația pentru
susținerea familiei se realizează ţinându-se seama de veniturile familiei dar
şi de bunurile acesteia prevăzute de Hotârârea Guvernului nr. 50/2011.
Programul stimulează gradul de educaţie a copiilor prin introducerea unei
condiţionalități privind frecventarea cursurilor de învăţământ de către copiii
de vârstă şcolară din familiile beneficiare; cuantumul alocaţiei poate fi
diminuat în raport de absenţele lor şcolare.
d) Cuantumurile lunare: cuantumurile alocației sunt diferite pentru familiile
biparentale și familiile monoparentale.
Nivelul veniturilor

Tipul familiei

venit net lunar pe
membru de familie de
până la 200 lei
Familie
biparentală
venit net lunar pe
membru de familie de
între 201 lei și 530

venit net lunar pe
membru de familie de
până la 200 lei
Familie
monoparentală
venit net lunar pe
membru de familie de
între 201 lei și 530

Numărul
copiilor din
familie
cu 1 copil
cu 2 copii
cu 3 copii
cu 4 şi mai
mulţi copii
cu 1 copil
cu 2 copii
cu 3 copii
cu 4 şi mai
mulţi copii
cu 1 copil
cu 2 copii
cu 3 copii
cu 4 şi mai
mulţi copii
cu 1 copil
cu 2 copii
cu 3 copii
cu 4 şi mai
mulţi copii

Cuantumuri
lunare lei
82
164
246
328
75
150
225
300
107
214
321
428
102
204
306
408

e)Instituțiile responsabile: cererea împreună cu actele doveditoare se depun la
primăria pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedința familia.
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Dreptul și cuantumul alocației este stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului iar
plata drepturilor de alocaţie se asigură de către agenţiile judeţene pentru plăți
și inspecție socială. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
administrează și gestionează toate beneficiile de asistență socială. Ministerul
Muncii și Justiției Sociale este instituția responsabilă de elaborarea politicilor în
domeniu.
5. Ajutorul social:
a) Tipul programului: prestație bazată pe testarea veniturilor
b) Cadrul legal:
- Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
c) Condițiile de eligibilitate: se acordă familiilor și persoanelor singure cu venituri
reduse sau fără venituri, care se află în dificultate, pentru a le ajuta să depășească
această situație. Ajutorul social este calculat ca diferență între venitul net lunar
al familiei sau persoanei singure și nivelul lunar al venitului minim garantat
prevăzut de lege. Stabilirea dreptului la ajutorul social se realizează ţinându-se
seama de veniturile familiei dar şi de bunurile acesteia prevăzute de Hotârârea
Guvernului nr. 50/2011.
d) Cuantumul lunar: nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
a. 142 lei pentru persoana singură;
b. 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
c. 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d. 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
e. 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
f. câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane,
care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
e) Instituțiile responsabile: cererea împreună cu actele doveditoare se depun la
primăria pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedința familia. Dreptul
și cuantumul alocației este stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului iar plata
drepturilor de alocaţie se asigură de către agenţiile judeţene pentru plăți și
inspecție socială. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială administrează
și gestionează toate beneficiile de asistență socială. Ministerul Muncii și Justiției
Sociale este instituția responsabilă de elaborarea politicilor în domeniu.
6. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței:
a) Tipul programului: prestație bazată pe testarea veniturilor
b) Cadrul legal:
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție
socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011
privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;
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c) Condițiile de eligibilitate: aceste ajutoare se acordă pentru a suplini o parte din
cheltuielile legate de încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece. Aceste
măsuri de protecție socială se acordă persoanelor singure sau familiilor ale căror
venituri medii nete lunare pe membru de familie sunt situate sub un anumit prag
prevăzut de lege. Stabilirea dreptului la ajutoarele pentru încălzire se realizează
ţinându-se seama de veniturile familiei dar şi de bunurile acesteia prevăzute de
Hotârârea Guvernului nr. 50/2011.
d) Cuantumuri lunare: Nivelurile de venituri și cuantumurile ajutoarelor sunt
următoarele:
Cuantum
Cuantum
Limite
Compensare
Cuantum lunar
lunar
lunar
venituri
procentuală lunară
ajutor energie
ajutor gaze
ajutor
energie termică
electrică
naturale
lemne,
cărbuni,
combustib
ili
petrolieri
lei

familii

persoane
singure

lei

lei

lei

până la 155

90%

100%

262

240

54

155,1 - 210

80%

90%

190

216

48

210,1 - 260

70%

80%

150

192

44

260,1 - 310

60%

70%

120

168

39

310,1 - 355

50%

60%

90

144

34

355,1 - 425

40%

50%

70

120

30

425,1 - 480

30%

40%

45

96

26

480,1 - 540

20%

30%

35

72

20

540,1 - 615

10%

20%

20

48

16

615,1 - 786

5%

15%

786,1 1082

10%

Instituțiile responsabile: cererea împreună cu actele doveditoare se depun la
primăria pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedința familia. Dreptul
și cuantumurile ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt stabilite prin dispoziţie
scrisă a primarului iar plata drepturilor se asigură de către agenţiile judeţene pentru
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plăți și inspecție socială. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
administrează și gestionează toate beneficiile de asistență socială. Ministerul Muncii
și Justiției Sociale este instituția responsabilă de elaborarea politicilor în domeniu.
În vederea stabilirii dreptului la prestații familiale pentru cetățenii statelor membre UE/SEE și
Elveția în România, Agenția Natională pentru Plăți și Inspecție Socială oferă consiliere
telefonică în limbile engleză, franceză și spaniolă. De asemenea, răspunsurile întocmite în
scris pentru aceste persoane sau pentru instituțiile omoloage din UE sunt întocmite în una din
aceste limbi, în funcție de caz.

Misiunea ANPIS:

•

•
•

administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor
de asistenţă socială şi a altor programe privind servicii sociale susţinute
de la bugetul de stat;
realizarea de activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale;
controlul măsurilor de asistenţă socială privind prevenirea, limitarea sau
înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot
genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei,
grupurilor ori comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice.

Obiectivele ANPIS:

În domeniul plăţilor beneficiilor de asistenţă socială:
•

•
•
•
•

administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata
beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a programelor de servicii
sociale;
asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a
beneficiilor de asistenţă socială la nivel naţional ;
facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, la
beneficiile de asistenţă social;
organizarea şi asigurarea serviciilor de stabilire, evidenţă şi plată a
beneficiilor de asistenţă socială;
monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor
de asistenţă socială şi pentru programele de servicii sociale;

Regulamente comunitare si lucratori migranti:
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•

ANPIS este instituţia de legătură care asigură respectarea prevederilor
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 883/2004 în ceea ce priveşte
beneficiile familiale (alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru
creşterea copilului si stimulentul de insertie).

Cetatenii UE/SEE/Elvetia se pot adresa ANPIS, functionarilor din cadrul Serviciului Proceduri,
Regulamente Comunitare si Lucratori Migranti, oferindu-le informatii referitoare la drepturile
lor, conform legislatiei din Romania, in limbile engleza, franceza si spaniola.

Date de contact:

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Serviciul Proceduri, Regulamente Comunitare și Lucrători Migranți
Adresa: Bdul. Gen.Gheorghe Magheru, nr. 7, Sector 1, cod 010322, Bucureşti, România
Tel: 004 021 313 6047 interioare: 128, 137, 140 e-mail: secretariat@mmanpis.ro
Web: www.mmanpis.ro

2. Taxe și impozite
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 a fost modificată Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit noilor reglementări, în
România, sunt contribuţiile sociale obligatorii:
a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate;
c) contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.
Potrivit art. 2201 din OUG nr. 79/2017, contribuabilii care datorează contribuția asiguratorie
pentru muncă sunt:
a)
persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora,
pentru cetăţenii români, cetăţeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform
legii, domiciliul sau reşedinţa în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene
aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte;
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b)
persoanele fizice cetăţeni români, cetăţenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care
au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, şi care realizează în România venituri
din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele
de securitate socială la care România este parte.
Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de 2,25%.
Astfel, ca urmare a plății contribuţiei asiguratorie pentru muncă, cetățeanul care a fost
încadrat în muncă sau a realizat venituri și care a fost asigurat obligatoriu în sistemul
asigurărilor pentru șomaj sau s-a asigurat facultativ prin încheierea unui contract de asigurare
pentru şomaj, va putea beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare,
respectiv: indemnizație de șomaj, servicii de informare şi consiliere profesională, medierea
muncii, formare profesională, evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite
pe alte căi decât cele formale, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi
independente sau pentru iniţierea unei afaceri, completarea veniturilor salariale ale
angajaţilor, precum și de diferite prime și indemnizații, în condițiile legii.
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