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La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie  

nu se iau în calcul următoarele venituri: 

a. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

b. alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

 

c. ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; 

 

d. ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din 

fonduri externe nerambursabile; 

 

e. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei 

preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; 

 

f. sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată; 

 

g. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de 

formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; 

 

h. sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau 

juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă. 
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