
IV. Asistenţă Socială / Social Assistance 

 

 

Evoluţii în domeniul asistenţei sociale  

în anul 2010 

 
Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale şi 

prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea 

nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.  

Prestaţiile sociale sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care 

întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de 

măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau 

comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, 

pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale. 

 

 Prestaţii sociale 
 

 

În scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care 

pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, în anul 

2010 s-au acordat atât prestaţii universale cât şi ţintite, sub formă de alocații, indemnizații și ajutoare: 

 pentru familiile nou constituite: sprijin la încheierea căsătoriei,  

 pentru familiile cu copii:  

o alocația de stat pentru copii, 

o alocaţia pentru copii nou-născuţi, trusoul pentru nou-născuţi,  

o indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulentul în cazul în care mama sau tatăl aflat 

în concediu de creştere a copilului realizează venituri profesionale supuse impozitului pe 

venit, 

o alocaţia de susţinere  pentru familia monoparentală și alocația familială complementară, 

o alocaţia lunară de plasament. 

 pentru  persoanele și familiile cu venituri mici: 

o ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat, ajutoare de urgenţă, ajutoare de 

înmormântare, 

o ajutoare de încălzire. 

 pentru persoanele cu handicap - o serie de prestaţii destinate adulţilor, copiilor, precum şi familiilor care 

includ persoane cu handicap. 
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IV.5. Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul1, pe medii de rezidență, în anul 2010 
Indemnity for child rearing and incentive1, by area of residence, 2010 

Numărul mediu lunar de beneficiari 
(Monthly average number of beneficiaries) 

Din total (Of which): 
Total 
Total 

În mediul urban 
(In urban area) 

În mediul rural 
(In rural area) 

Din total: 
  (Of which): 

Din total: 
  (Of which): 

Din total: 
  (Of which): 

Regiuni/Judeţe 
(Regions/Counties) 

Total 
alocații 
(Total 

allowances) 
Indemnizație 
(Indemnity) 

Stimulent 
(Incentive) 

Total  
Indemnizație 
(Indemnity) 

Stimulent 
(Incentive) 

Total  
Indemnizație 
(Indemnity) 

Stimulent 
(Incentive) 

TOTAL 206.858 197.182 9.676 136.561 129.506 7.055 70.297 67.676 2.621
Nord-Est 30.221 28.849 1.372 19.688 18.716 972 10.533 10.133 400
Bacău  5.281 5.005 276 3.269 3.089 180 2.012 1.916 96
Botoşani 3.334 3.228 106 2.074 2.001 73 1.260 1.227 33
Iaşi 8.116 7.664 452 5.208 4.867 341 2.908 2.797 111
Neamţ 4.155 4.000 155 2.178 2.082 96 1.977 1.918 59
Suceava 6.148 5.905 243 4.808 4.628 180 1.340 1.277 63
Vaslui 3.187 3.047 140 2.151 2.049 102 1.036 998 38
Sud-Est  22.335 21.022 1.313 16.106 15.129 977 6.229 5.893 336
Brăila 2.530 2.419 111 2.002 1.917 85 528 502 26
Buzău 3.809 3.607 202 2.109 1.975 134 1.700 1.632 68
Constanţa 7.231 6.751 480 5.856 5.472 384 1.375 1.279 96
Galaţi 4.569 4.251 318 3.491 3.267 224 1.078 984 94
Tulcea 1.608 1.517 91 1.371 1.297 74 237 220 17
Vrancea 2.588 2.477 111 1.277 1.201 76 1.311 1.276 35
Sud-Muntenia 27.290 25.950 1.340 11.817 11.181 636 15.473 14.769 704
Argeş 6.689 6.283 406 4.119 3.859 260 2.570 2.424 146
Calaraşi 4.238 4.009 229 1.902 1.789 113 2.336 2.220 116
Dâmboviţa 2.116 2.011 105 1.207 1.129 78 909 882 27
Giurgiu 8.175 7.819 356 2.385 2.288 97 5.790 5.531 259
Ialomiţa 2.017 1.918 99 1.046 1.005 41 971 913 58
Prahova 2.374 2.298 76 512 497 15 1.862 1.801 61
Teleorman 1.681 1.612 69 646 614 32 1.035 998 37
Sud-Vest Oltenia 16.885 15.744 1.141 10.137 9.469 668 6.748 6.275 473
Dolj 4.796 4.501 295 3.571 3.325 246 1.225 1.176 49
Gorj 3.243 2.871 372 1.775 1.623 152 1.468 1.248 220
Mehedinţi 2.029 1.896 133 1.398 1.318 80 631 578 53
Olt 2.883 2.703 180 1.559 1.446 113 1.324 1.257 67
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Numărul mediu lunar de beneficiari 
(Monthly average number of beneficiaries) 

Din total (Of which): 
Total 
Total 

În mediul urban 
(In urban area) 

În mediul rural 
(In rural area) 

Din total: 
  (Of which): 

Din total: 
  (Of which): 

Din total: 
  (Of which): 

Regiuni/Judeţe 
(Regions/Counties) 

Total 
alocații 
(Total 

allowances) 
Indemnizație 
(Indemnity) 

Stimulent 
(Incentive) 

Total  
Indemnizație 
(Indemnity) 

Stimulent 
(Incentive) 

Total  
Indemnizație 
(Indemnity) 

Stimulent 
(Incentive) 

Vâlcea 3.934 3.773 161 1.834 1.757 77 2.100 2.016 84
Vest  19.339 18.509 830 13.175 12.484 691 6.164 6.025 139
Arad 4.982 4.854 128 2.862 2.772 90 2.120 2.082 38
Caraş-Severin 2.519 2.447 72 1.699 1.647 52 820 800 20
Hunedoara 4.143 3.859 284 3.311 3.043 268 832 816 16
Timiş 7.695 7.349 346 5.303 5.022 281 2.392 2.327 65
Nord-Vest 30.039 29.198 841 19.076 18.449 627 10.963 10.749 214
Bihor 7.461 7.276 185 5.132 4.986 146 2.329 2.290 39
Bistriţa-Năsăud 3.328 3.254 74 1.547 1.505 42 1.781 1.749 32
Cluj 8.361 8.055 306 6.214 5.959 255 2.147 2.096 51
Maramureş 4.888 4.772 116 3.060 2.978 82 1.828 1.794 34
Satu-Mare 3.667 3.576 91 1.981 1.924 57 1.686 1.652 34
Sălaj 2.334 2.265 69 1.142 1.097 45 1.192 1.168 24
Centru 29.146 28.150 996 17.432 16.740 692 11.714 11.410 304
Alba 5.177 5.024 153 3.072 2.973 99 2.105 2.051 54
Braşov 6.668 6.351 317 5.168 4.894 274 1.500 1.457 43
Covasna 2.318 2.265 53 1.096 1.072 24 1.222 1.193 29
Harghita 4.378 4.294 84 2.498 2.435 63 1.880 1.859 21
Mureş 5.737 5.522 215 3.670 3.508 162 2.067 2.014 53
Sibiu 4.868 4.694 174 1.928 1.858 70 2.940 2.836 104
Bucureşti-Ilfov 31.603 29.760 1.843 29.130 27.338 1.792 2.473 2.422 51
Ilfov 4.145 4.037 108 1.672 1.615 57 2.473 2.422 51
Mun. Bucureşti 27.458 25.723 1.735 27.458 25.723 1.735 - - -

*Credite deschise (Open credits) 
1Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare 
 (According to the Goverment Emergency Ordinance no.148/2005 regarding the support of the families for child rearing with subsequent  modifications and additions)  
Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale (Source:Ministry of Labour, Family and Social Protection) 
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