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                                                                                      Anexa nr. 2  

la H.C.L. nr. 66  din 28.06.2010 
 
 
 
 
 

CRITERII SUPLIMENTARE 
 
 

CRITERII PUNCTAJ 

1.SITUAŢIA VENITULUI  

Extras cont bancar* de la solicitant sau 
părinţi  sau Scrisoare de garanţie bancară  
pentru suma: 

 

5.000 Euro 5 puncte 

10.000 Euro 7 puncte 

15.000 Euro 10 puncte 

*Studenţii fără loc de muncă – 2.000 Euro 5 puncte 

2. Venitul mediu lunar pe membru de 
familie major(peste 18 ani)realizat în 

ultimele 12 luni 

 

-sub 500 lei 1 

-între 501 şi 800 lei 2 

-între 801 şi 1.200 lei 4 

-între 1.201 şi 2.000 lei 8 

-între 2.001 şi 3.000 lei 
peste 3.000 lei 

10 
15 

3. NIVEL DE PREGÃTIRE  

a) fără studii 1 

b) generale 2 

c) medii 4 

d) superioare 6 

4. STARE CIVILÃ  

a) căsătorit 2 

b)necăsătorit 1 

5. NUMÃRUL PERSOANELOR  
AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE 

 

a) copii *  

- 1 copil 1 

- 2 copii 2 

- 3 copii 3 

- 4 copii 4 

- > 4 copii 5 

b) alte prsoane indiferent de numărul 
acestora 

1 
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6. CONDIŢII DE LOCUIT  

a) toleraţi de părinţi 2 

b) chiriaş la proprietar (persoană 
particular) 

4 

c) chiriaş la proprietar, în imobil restituit 
pe calea instanţei, în pericol de a fi 
evacuat din motive neimputabile 
chiriaşului 

5 

d) chiriaş la proprietar persoană 
juridică (cămin sau locuiţă fond de 
stat) 

4 

e) tineri proveniţi din instituţii de 
ocrotire socială 

6 

7. STARE DE SÃNÃTATE 
TITULAR al unui certificat de încadrare în 
grad si tip de handicap cu o vechime mai 
mare de 1 an 

 
4 
 
 

 
 

La punctaje egale departajarea se va face în baza 
unei anchete sociale  

 
 

Vor avea prioritate tinerii cărora li se pot acorda punctaje pentru cazuri 
speciale, cum ar fi : 

1. Evacuaţi în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu ţin de 
voinţa şi de comportamentul acestora -1 punct 

2. Tinerii care au adoptat copii din casele de ocrotire socială - 1 punct 
 

 

 

 

 

 

 


