
LISTĂ VENITURI CARE NU SE IAU ÎN CALCUL LA STABILIREA VENITULUI 

NET PE MEMBRU DE FAMILIE 

 

 La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se 
iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna 
anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale 
de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter 
permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi 

alte creanţe legale, cu excepţia: 

• alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la 
art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii 
defavorizate; 

• sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind 
aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în 
cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu 
caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale. 

 


