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1. DOMENIUL DE APLICARE A REGULAMENTULUI 

1.1. Prezentul Regulament este actul administrativ care detaliază sistemul  de acordare a 

prestatiilor financiare exceptionale , prestatii care au drept scop protectia si promovarea 

drepturilor copilului 

1.2. Regulamentul este aplicabil personalului din cadrul   Biroului pentru protectia copilului 

din cadrul Directiei de asistenta sociala direct implicat in elaborarea documentelor aferente 

acordarii prestatiilor financiare exceptionale. 

 

2. REFERINŢE NORMATIVE 

2.1.  Legislaţie 

- Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice; 

- Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea asistenţei sociale nr.  292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

2.2. Alte documente externe aplicabile 

- H.C.L. nr. 136/20.10.2014 privind Aprobarea Strategiei de dezvoltarea Serviciilor Sociale a 

Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020 

 

3. DEFINIŢII. ABREVIERI 

3.1. Definiţii 

Copil  =  persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina 

de exercitiu,  potrivit legii  

Familie = parintii si copiii acestora  

Familie extinsa  =  rudele copilului, pana la gradul IV inclusiv 

Persoana singura = persoana care se afla in una din urmatoarele situatii: 

a. persoana al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 zile 

sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copilului/copiilor; 

b. persoana care a fost numita tutore sau are in plasament familial unul sau mai multi copii si 

se afla in una din urmatarele situatii: este necasatorita, vaduva, divortata, are sotul/sotia 

declarat judecatoreste disparut/disparuta. 

Venit  = totalitatea veniturilor pe care o familie le realizeaza/primeste ca urmare a unei 

activitati de salarizare, independente sau agricole. 

Ancheta socială = metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de 

prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor, 

familiilor, grupurilor sau comunităţilor. 

Beneficiar = copil care provine dintr-o familie care se confrunta temporar cu probleme 

materiale si financiare determinate de o situatie precara si care prezinta risc crescut de 

abandon scolar, familia copilului avand domiciliul stabil pe raza municipiului Roman si 

indeplineste conditii de eligibilitate specifice. 

Beneficii de asistenţă socială = măsuri de redistribuire financiară/materială destinate 

persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege 
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Protectie sociala = ansamblu de masuri si actiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel 

de bunastare si securitate sociala pentru intreaga populatie si in mod special pentru anumite 

grupuri sociale. 

Tichet social = instrument care ofera control asupra modului de utilizare de catre beneficiari a 

fondurilor primite ca si ajutor. 

Bunuri = alimente, rechizite, imbtacaminte, incaltaminte 

 

3.2. Abrevieri 

DAS = Directia de asistenta sociala 

DEX = director executiv directie 

PR = Primar 

CL = Consiliu local 

HCL = Hotarare de Consiliu local 

ASS = asistent social 

RCZ = responsabil de caz 

 

4. CONSIDERATII GENERALE 

      4.1. Scopul acordarii prestatiilor financiare exceptionale 

4.1.1.Scopul de baza pentru acordarea acestor prestatii financiare exceptionale este prevenirea 

situaţiilor prin care copilul ar putea ajunge în dificultate, prin sprijinirea familiei naturale sau 

substitutive pentru creşterea, îngrijirea şi educarea corespunzătoare a acestuia. 

4.1.2. Rezultate asteptate ca urmare a acordarii prestatiilor financiare exceptionale: 

a. incurajarea şi multiplicarea comportamentelor de implicare şi coparticipare a familiei 

copilului în procesul de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi a modului în care acesta este 

îngrijit şi educat; 

b. intărirea capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă de creşterea, îngrijirea 

şi educarea propriilor copii; 

c. maximizarea efectelor suportului acordat familiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului, 

prin aplicarea principiilor intervenţiei oportune şi pertinente; 

d. creşterea numărului de servicii de prevenire a separării copilului de părinţi, servicii de 

sprijin ale familiilor, derulate la nivelul comunităţilor locale în vederea  apropierii serviciilor 

de beneficiari.  

 

      4.2. Generalitati 

4.2.1. In cazul in care parintii /persoanele care au, conform prevederilor legislative specifice 

aplicabile, obligatia de a intretine copilul, nu pot asigura, din motive independente de vointa 

lor, satisfacerea nevoilor minime de locuinta, hrana, imbracaminte si educatie ale copilului, 

statul, prin intermediul DAS, are obligatia de a asigura acestora sprijin adecvat, sub forma de 

prestatii financiare, prestatii in natura si sub forma de servicii. 

4.2.2. In conformitate cu prevederile documentate in Legea nr. 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului, prestatiile financiare exceptionale se acorda in situatia in 

care familia care ingrijeste copilul se confrunta temporar cu probleme financiare si materiale 

determinate de o situatie exceptional si care pun in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului, 

prin limitarea accesului la educatia acestuia. 

4.2.3. Parintii au obligatia sa solicite acordarea alocatiilor, indemnizatiilor, prestatiilor in bani 

si a altor facilitati prevazute de lege pentru copii. 
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4.2.4.  Riscul abandonului scolar in cazul copiilor care provin din familii ce se confrunta 

temporar cu probleme financiare si materiale determinate de o situatie precara  fiind crescut, 

rezulta necesitatea acordarii acestora a unor prestatii financiare exceptionale. 

4.2.5. Numarul beneficiarilor prestatiilor financiare exceptionale este determinat de bugetul 

alocat anual pentru aceasta destinatie. 

4.2.6. Solutionarea cazurilor care intra in sistemul de protectie a copilului presupune o 

interventie complexa in ceea ce priveste oferirea serviciilor sociale atat asupra situatiei 

sociale, fizice si psihice a copilului cat si asupra familiei acestuia. 

 

4.3. Potentialii beneficiari ai prestatiilor financiare exceptionale 

4.3.1. Potentialii beneficiari ai prestatiilor financiare exceptionale sunt: 

a. copii din familii care, temporar, din cauza lipsei/insuficienţei resurselor material-financiare 

nu reuşesc să le asigure o îngrijire corespunzătoare, în special satisfacerii nevoilor legate de 

hrană. 

b. copii aflaţi într-o situaţie excepţională de risc pentru înlăturarea efectelor  căreia sunt 

necesare cheltuieli ce depăşesc cheltuielile familiei (afecţiuni medicale grave al căror 

tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate suporta din venituri proprii, locuinţă 

degradată care necesită o reparaţie urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim din 

punct de vedere fizic pentru copil, alte situaţii excepţionale pe care comisia pentru acordarea 

prestaţiilor le va considera eligibile) 

c. copii din familii care nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile de susţinere a acestora 

în programele de îngrijire şi educaţie necesare, corespunzătoare vîrstei (creşă, gradiniţă cu 

program prelungit/saptamînal, centre de tip afterschool); 

d. copii cu nevoi speciale, încadraţi într-un grad de handicap, al căror diagnostic impune 

programe de recuperare, controale şi intervenţii medicale repetate sau o alimentaţie 

costisitoare decît cea obişnuită, ale căror familii nu dispun de resurse financiare acoperirii 

nevoilor acestora. 

4.3.2. Conditia acordarii prestatiilor financiare exceptionale vizeaza si venitul/membru de 

familie, care nu trebuie sa depaseasca valoarea indicatorului social de referinta prevazut de 

Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale. 

4.3.3. In familiile cu mai multi copii va beneficia un singur copil de aceste prestatii financiare 

exceptionale, respectiv cel cu varsta scolara cea mai mica. 

 

5. ACORDAREA PRESTATIILOR FINANCIARE EXCEPTIONALE 

 

5.1. Identificarea beneficiarilor acestor prestatii financiare exceptionale 

5.1.1. Acordarea prestaţiilor se realizeaza în baza analizării nevoilor de asistenţă socială ale 

copilului şi familiei acestuia prin: 

a. analiza cererilor/sesizărilor/cazurilor de familii cu copii care au caracteristicile grupului 

ţintă de către asistenţii sociali sau de către responsabilii de caz desemnaţi din cadrul DAS; 

b. identificarea cauzelor materiale şi sociale pentru care copilul nu dispune de o îngrijire 

corespunzătoare în familie, prin ancheta socială efectuată de către asistenţii sociali sau sau  de 

către responsabilii de caz desemnaţi din cadrul DAS; 

c. formularea propunerilor de includere în programul de acordare a prestaţiilor financiare 

excepţionale de către ASS sau de către RCZ desemnat şi evidenţierea modului în care aceste  

prestaţii financiare excepţionale vor fi corelate şi completate cu alte tipuri de prestaţii/servicii 

acordate copilului. Propunerea trebuie sa conţina in mod explicit: 

   - forma,  
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   - cuantumul, 

   - perioada de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale; 

d. avizarea propunerilor formulate este responsabilitatea şefului ierarhic superior al 

responsabilului de caz desemnat. 

 

5.2. Prestaţii finaciare excepţionale care se pot acorda 

5.2.1. Se pot acorda: 

a.  prestaţii sub formă de bonuri valorice pentru achiziţia de alimente,  lunar, pe o perioadă de 

maxim 6 luni pe an, pentru copiii ale căror familii, din cauza lipsei resurselor financiare sau 

materiale, nu reuşesc să le asigure satisfacerea nevoilor de bază; 

b. prestaţii sub formă de bani,  o singură dată, pentru familii care au în îngrijire unul sau mai 

mulţi copii aflaţi în situaţii excepţionale de risc, pentru înlăturarea efectelor cărora sunt 

necesare cheltuieli ce depăşesc posibilităţile familiei (locuinţă degradată care necesită o 

reparaţie urgentă pentru a asigura un confort minim din punct de vedere fizic pentru copil sau 

pentru copii cu nevoi speciale, încadraţi în grad de handicap, al căror diagnostic impune 

programe de recuperare, controale şi intervenţii medicale repetate, sau o alimentaţie specială 

mai costisitoare decît cea obişnuită, ale căror familii nu dispun de resursele financiare 

acoperirii nevoilor acestora; 

c. prestaţii sub formă de bani, lunar pentru o perioadă de maxim 6 luni într-un an, pentru alte 

situaţii excepţionale pe care comisia pentru acordarea prestaţiilor le va considera eligibile. 

 

5.3. Constituirea şi depunerea dosarului pentru acordare de prestaţii finaciare excepţionale 

5.3.1. ASS/RCZ  din cadrul Biroului de protectia copilului are responsabilitatea de a constitui 

si completa fiecare dosar  cu următoarele documente: 

a. cererea prin care copilul a intrat în atenţia DAS; 

b. actele de stare civilă şi de identitate ale copilului şi ale membrilor familiei acestora (carte 

de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărîre de divorţ, certificat de 

deces); 

c. acte care să evidenţieze situaţia locativă a copilului şi familiei; 

d. acte doveditoare cu privire la veniturile familiei (adeverinţă de salariu net, cu specificaţie 

pentru bonuri de masă, talon pensie, şomaj, talon de alocaţie de stat, declaraţie pe proprie 

răspundere pentru persoanele care au lucrat sau care nu au în prezent un contract de muncă 

sau care nu lucrează) ; 

e. acte medicale cu privire la starea de sănătate a copilului şi după caz a familiei acestuia sau a 

persoanei în grija căruia se află copilul, inclusiv certificat de încadrare într-un grad de 

handicap valabil; 

f. raportul de anchetă socială în care se vor descrie explicit problemele cu care se confruntă 

copilul, cauzele care au determinat aceste probleme, modul în care cordarea acestor prestaţii 

financiare excepţionale poate contrinui la îmbunătăţirea situaţiei copilului; 

g. alte acte şi documente care fac dovada situaţiei în care se află copilul. 

5.3.2. Este absolut necesar ca documentele componente ale acestui dosar sa fie complete 

pentru a se putea efectua o analiza pertitentă a respectivului caz. 

5.3.4 Dosarul cu propunerea de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale este depus de 

catre reprezentantul legal al copilului (mama, tata, tutore) la secretariatul DAS si este 

inregistrat de catre secretarul directiei in Registrul de Intrari Iesiri al directiei.  

5.3.5. Dosarul inregistrat este repartizat  de catre directorul DAS  la Biroul de Protectia 

Copilului. 
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5.4. Criterii de eligibilitate pentru acordarea prestaţiilor financiare excepţionale 

5.4.1. Criteriile de eligibilitate pentru acordarea prestatiilor financiare exceptionale sunt 

urmatoarele: 

a. familii cu venitul lunar pe membru de familie mai mic de 350 lei şi care au în îngrijire copii 

cu măsură de protecţie specializată ( plasament, plasament de urgenţă, supraveghere 

specializată); 

b. familii care au în întreţinere copii încadraţi în gradul accentuat sau grav de handicap, ce 

sunt diagnosticaţi cu celiachie, fenilcetonurie sau o altă boală metabolică care necesită un 

regim alimentar particular, copii diagnosticaţi cu diabet zaharat insulino-dependent şi sunt în 

imposibilitatea achiziţionării testelor necesare măsurării glicemiei, familii cu nevoi speciale a 

căror diagnostic impune programe de recuperare, controale şi intervenţii medicale repetate şi 

costisitoare, iar venitul lunar pe membru de familie este mai mic de 600 lei; 

c. familia nu dispune de venituri, iar membrii săi adulţi nu pot, din motive obiective, să 

muncească (ex.afecţiuni medicale cu pierderea capacităţii de muncă, femei însărcinate sau 

lăuze); 

d. părinţii/reprezentantul legal al copilului execută o pedeapsă privatăvă de libertate sau au 

fost eliberaţi recent din penitenciar, iar în prezent sunt înscrişi în evidenţa ALOFM  şi nu au 

refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă; 

e. familii cu venituri mai mici de 400 lei, lunar pe membru de familie şi care fac dovada că nu 

pot suporta din veniturile proprii cheltuielile integrale sau parţiale pentru includerea copilului 

în  

programul unei unităţi de îngrijire şi educaţie pe timp de zi (creşă, grădiniţă, centru de tip 

afterschool) în timp ce membrii familiei se află la muncă sau în imposibilitatea de a asigura 

copilului supravegherea corespunzătoare; 

f. familii fără venituri sau cu venituri mai mici de 500 lei, lunar pe membru de familie, care se 

află într-o situaţie de criză ce poate constitui risc de intrare a copilului în situaţie de dificultate 

sau de separare a copilului de părinţii săi; 

g. familia locuieşte într-un imobil degradat ce necesită reparaţii urgente pentru a constitui un 

adăpost de minimă siguranţă şi confort pentru copil; 

h. familia locuieşte într-un imobil ce a fost distrus total sau parţial de incendiu, inundaţie, 

cutremur sau alt dezastru sau calamitate naturală; 

i. copilul necesită o intervenţie medicală de urgenţă pentru o afecţiune ce pune în pericol viaţa 

sau dezvoltarea acestuia, care presupune cheltuieli pe care familia nu le poate acoperi din 

venituri proprii în timp util pentru acesta; 

j. în situaţii cu totul deosebite, copilul cu rezultate foarte bune la învăţătură sau în practicarea 

unui sport sau care este recunoscut ca avînd un talent deosebit într-un domeniu artistic şi care 

nu poate fi susţinut de familie pentru participarea la o competiţie, la un eveniment de 

dezvoltare personală sau pentru achiziţionarea de materiale/echipamente speciale necesare 

pentru atingerea performanţei în domeniu. 

 

5.5. Acordarea prestaţiilor financiare excepţionale 

5.5.1. Dupa preluarea dosarului, RCZ are responsabilitatea planificarii si efectuarii anchetei 

sociale a respectivului caz. 

5.5.2. Ancheta sociala este efectuata in termen de maxim 5 zile de la preluarea dosarului. 

5.5.3. La efectuarea anchetei sociale participa: 2 asistenti sociali. 

5.5.4. Ancheta socială trebuie sa documenteze explicit : 

a. problemele cu care se confruntă copilul,  

b. cauzele care au determinat aceste probleme, 
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c. obiectivele de îmbunătăţire a situaţiei copilului,  

d. modul în care acordarea de prestaţii financiare excepţionale poate contribui, eventual 

alături de alte servicii, la îndeplinirea obiectivelor de îmbunătăţire a situaţiei copilului,  

e. motivele pentru care acordarea de prestaţii finanaciare excepţionale reprezintă alternativa 

optimă de suport pentru copil si familie la momentul realizării evaluării respectivei situaţii.  

5.5.5. Dupa efectuarea anchetei sociale, RCZ  centralizeaza concluziiile si le documenteaza in 

raportul de ancheta sociala, formuland propunerea de acordare/refuz de acordare a prestatiilor 

financiare exceptionale si ataseaza acest document in dosarul cazului analizat. 

5.5.6. Cuantumul maxim al prestatiei financiare exceptionale este: 

CATEGORIE CUANTUM MAXIM 

  bonuri valorice pentru achiziţia de alimente, 

medicamente lunar, pe o perioadă de maxim 6 

luni pe an, pentru copiii ale căror familii, din 

cauza lipsei resurselor financiare sau materiale, nu 

reuşesc să le asigure satisfacerea nevoilor de bază 

100 

prestaţii sub formă de bani,  o singură dată, pentru 

familii care au în îngrijire unul sau mai mulţi 

copii aflaţi în situaţii excepţionale de risc, pentru 

înlăturarea efectelor cărora sunt necesare 

cheltuieli ce depăşesc posibilităţile familiei 

(locuinţă degradată care necesită o reparaţie 

urgentă pentru a asigura un confort minim din 

punct de vedere fizic pentru copil sau pentru copii 

cu nevoi speciale, încadraţi în grad de handicap, al 

căror diagnostic impune programe de recuperare, 

controale şi intervenţii medicale repetate, sau o 

alimentaţie specială mai costisitoare decît cea 

obişnuită, ale căror familii nu dispun de resursele 

financiare acoperirii nevoilor acestora; 

 

1000 

prestaţii sub formă de bani, lunar pentru o 

perioadă de maxim 6 luni într-un an, pentru alte 

situaţii excepţionale pe care comisia pentru 

acordarea prestaţiilor le va considera eligibile. 

200 

 

5.5.6. RCZ inainteaza Primarului  dosarul  cu toate documentele justificative specifice, in 

vederea deciziei finale privitoare la suma care va reprezenta prestatia financiara exceptionala.  

5.5.7. Aceasta suma este documentata in raportul de ancheta sociala. 

5.5.8. Dosarul cu toate documentele de acceptare, semnate de primar este preluat de catre 

RCZ in vederea emiterii Dispozitiei de acordare/respingere de  acordare a prestaţiilor 

financiare excepţionale in termen de 5 zile. 

5.5.9. Dispoziţia Primarului de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale are urmatorul 

circuit intern:  dupa ce este semnata si avizata de legalitate, dispozitia este transmisa persoanei 

desemnate din cadrul Biroului Financiar Contabilitate al DAS in vederea intocmirii 

documentatiei specifice  pentru efectuarea platii respective. 

5.5.10. Plata este efectuata catre familia beneficiara numai prin  Biroul Financiar Contabilitate 

al  DAS, pe baza actelor de identitate ale reprezentantului legal al familiei solicitante. 
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5.5.11. Persoana desemnata din cadrul Biroului Financiar Contabilitate al DAS  comunica 

RCZ suma aprobata aceasta suma este inregistrata de catre RCZ in Planul de servicii intocmit 

pentru  familia respectiva. 

5.5.12. Dupa emiterea dispozitiei, RCZ  intocmeste contractul cu familia beneficiara. 

5.5.13. Acest contract cuprinde drepturile si obligatiile fiecarei parti.  

5.5.14. Contractul este intocmit in 2  exemplare. 

5.5.15. Contractul este semnat  

a. din partea DAS de catre:  

                      - Director DAS; 

                      - RCZ; 

b. din partea familiei beneficiare  de catre reprezentantul legal al familiei. 

5.5.16. Un exemplar din contractul semnat de cele doua parti este predat familiei beneficiare 

de catre RCZ, iar un exemplar al contractului semnat este arhivat in cadrul biroului Protectia 

copilului de catre RCZ  

 

5.6. Perioada de acordare a prestatiilor financiare exceptionale 

5.6.1. Prestatiile financiare exceptionale se acorda pentru o perioada de 3 luni in decursul unui 

an, cu posibilitatea prelungirii pentru o durata de maxim 3 luni, in functie de gravitatea 

situatiei financiare a familiei respective. 

5.6.2. Pentru stabilirea continuarii valabilitatii acordarii prestatiei financiare exceptionale sau 

a scoaterii din evidenta DAS a unui astfel de caz, situatia persoanei beneficiare trebuie 

reevaluata periodic. 

5.6.3. Periodicitatea efectuarii reevaluarii este decisa de RCZ in urma monitorizarii periodice. 

 

5.7. Monitorizarea  familiei beneficiare  

5.7.1. RCZ are responsabilitatea monitorizarii impactului asupra copilului şi familiei a 

acordării prestaţiilor finaciare excepţionale.  

5.7.2. Familia beneficiara  are obligatia  sa prezinte chitante si dovezi pentru a justifica modul 

in care au fost cheltuiti banii.  

5.7.3. Pe durata valabilitatii contractului semnat, familia beneficiara  are dreptul de a fi 

consiliata si  indrumata in mod adecvat.  

5.7.4. RCZ poate efectua monitorizarea familiei beneficiare, dupa caz,  prin vizite 

saptamanale, bilunare sau lunare.  

5.7.5. In urma vizitelor efectuate, RCZ intocmeste rapoarte periodice. 

5.7.6. Imediat dupa incetarea valabilitatii contractului, RCZ intocmeste un Raport final, raport 

pe care il transmite la Directorului DAS pentru informare adecvata. 

5.7.7. Situatia familiei care a beneficiat de  prestatii financiare exceptionale trebuie  

monitorizata timp de 3 luni si dupa incetarea acordarii respectivelor prestatii. 

5.7.8. In functie de caz, RCZ poate utiliza si alte alternative de imbunatatire a situatiei 

copilului.  

 

5.8. Incetarea acordarii prestatiilor financiare exceptionale 

5.8.1. Acordarea prestatiei financiare exceptionale inceteaza inaintea termenului stabilit in una 

din urmatoarele situatii: 

a. schimbarea domiciliului persoanei beneficiare; 

b. rezolvarea situatiei exceptionale; 

c. luarea unor masuri de protectie speciala a copilului; 

d. decesul persoanei beneficiare. 
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5.8.2. Incetarea acordarii prestatiilor financiare exceptionale  este formulata ca si propunere 

de catre RCZ, in baza unui Raport de evaluare explicit , raport care este transmis la: 

-  Director DAS - pentru analiza si avizare; 

- Primar - pentru analiza si aprobare. 

5.8.3. Raportul aprobat sta la baza emiterii de catre primar a dispozitiei de incetare a acordarii 

prestatiei financiare exceptionale. 

5.8.4. Un exemplar al acestei dispozitii este predat unui reprezentant al familiei beneficiare de 

catre RCZ iar un alt exemplar este arhivat in dosarul respectivului caz. 

 

6. DISPOZITII FINALE 

6.1. Personalul din cadrul DAS direct implicat in desfasurarea activitatilor care vizeaza 

acordarea prestatiilor financiare exceptionale. 

6.2. Orice modificare adusa prezentului Regulament se va face doar cu aprobarea Primarului. 

6.3. Regulamentul  revizuit trebuie difuzat in sistem controlat persoanelor direct vizate pentru 

conformare, vechea revizie a acestui document fiind retrasa pe loc de la fiecare utilizator 

intern de catre persoana care a efectuat difuzarea noii revizii. 

 

7. ANEXE  
- Anexa nr. 1 - Model Cerere solicitant acordare prestatii financiare exceptionale; 

- Anexa nr. 2 - Model Raport de ancheta sociala; 

- Anexa nr. 3 - Model Raport evaluare periodica acordare prestatii financiare exceptionale; 

- Anexa nr. 4 - Model Raport final evaluare periodică acordare prestatii financiare  

    exceptionale; 

- Anexa nr. 5 - Model Raport evaluare sistare acordare prestatii financiare exceptionale. 


