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Condi�iile  de acordare a presta�iilor financiare excep�ionale pentru 
prevenirea separ�rii copilului de familia sa  

 
 

  Presta�iile financiare de excep�ie se acord� de Primarul municipiului 
Roman pe o perioad� de maxim 5 luni �i diferen�iat în func�ie de num�rul de 
copii ai familiei sau solicitantului afla�i în situa�ie de dificultate financiar� 
temporar�. 

Presta�ia financiar� excep�ional�  se poate acorda �i sub forma unor 
presta�ii în natur�, pe baza dispozi�iei primarului, constând, în principal, în 
alimente, îmbr�c�minte, manuale �i rechizite sau echipamente �colare, suportarea 
cheltuielilor legate de transport, procurarea de proteze, medicamente �i alte 
accesorii medicale.   
       

Condi�iile în care se acord� presta�ia financiar� de excep�ie vor fi cumulative 
�i constau în : 
 

1. Orice presta�ie financiar� excep�ional� presupune obligatoriu existen�a unei 
anchete sociale, efectuat� de func�ionarii Serviciului Public de Asisten�� 
Social�, din cuprinsul c�reia s� rezulte c� familia se confrunt� temporar cu 
probleme financiare grave care s� pun� în pericol dezvoltarea copilului;  

2. Solicitantul presta�iei s� aib� domiciliul stabil sau s� locuiasc� efectiv pe raza 
municipiului Roman; 

3. Familia s� fie legal constituit�, sau în cazul familiilor monoparentale copilul 
s� fie în între�inerea efectiv� a p�rintelui care solicit� presta�ia financiar� ; 

4. Familia sau solicitantul s� nu fie beneficiari de ajutor social sau mas� la 
cantina de ajutor social. Ca excep�ie se poate acorda presta�ia financiar� numai 
dac� din ancheta social� rezult� c� sumele primite ca ajutor social sau masa la 
cantin� sunt insuficiente pentru dep��irea situa�iei de dificultate temporar�. 

5. P�rin�ii sau p�rintele solicitant vor face dovada c� nu au g�sit loc de munc� pe 
raza mununicipiului Roman. Dovada se va face cu adeverin�� eliberat� de 
Agen�ia Local� pentru Ocuparea For�ei de Munc�; 

6. Se va prezenta o caracterizare de la asocia�ia de proprietari sau declara�ia a doi 
vecini (unde nu exist� asocia�ie) din care s� rezulte c� familia se afl� în 
dificultate din motive obiective. 

 
Costatarea celor de mai sus se va face de Serviciul Public de Asisten�� Social� 
care va înainta Primarului municipiului Roman propunerea de acordare sau 
neacordare a presta�iei financiare excep�ionale. 


