
 
 

 

 

  9 Decembrie 2014 
 
 

Informare de presă 
 

     
Ministerul Muncii, Familiei, Protec�iei Sociale �i Persoanelor Vârstnice informează că, 
începând din luna decembrie 2014, vor fi majorate următoarele beneficii sociale: 
 
• Alocația zilnică de hrană, potrivit HG nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime 
de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
 
Aloca�ia zilnică de hrană este majorată pentru 18.000 copii afla�i în instituţiile publice. 
Cuantumul cre�te de la 6 la 12 lei, respectiv de la 8,3 la 16,6 lei, în funcţie de vârsta 
copiilor. 
  
• Alocația lunară de plasament, potrivit OUG nr. 65/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 
 
Pentru copilul fără dizabilităţi aflat în plasament la o familie/persoană, într-un serviciu 
de tip rezidenţial sau aflat sub tutelă, aloca�ia lunară de plasament se majorează de la 97 
la 600 lei. În cazul copilului cu dizabilităţi, care are un certificat de încadrare în grad de 
handicap, această aloca�ie se majorează de la 145,5 la 900 lei.  
 
De aceeaşi alocaţie lunară de plasament de 600 lei va beneficia, din luna decembrie, şi 
copilul fără dizabilită�i aflat în îngrijirea unui asistent maternal. Având în vedere că, până 
în luna noiembrie, valoarea medie a cheltuielilor era, în cazul acestuia, de 440 lei/lună, 
egalizarea alocaţiei va elimina discriminarea între copiii aflaţi în cele două tipuri de 
plasament. De asemenea, copilul cu dizabilităţi, care are un certificat de încadrare în 
grad de handicap şi se află în îngrijirea unui asistent maternal, primeşte, din această 
lună, o alocaţie de plasament de 900 lei. 
  
• Alocația pentru susținerea familiei, potrivit OUG nr.65/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 
 
Aloca�ia pentru sus�inerea familiei se majorează astfel: 

- pentru familiile biparentale cu 1 copil �i venituri egale sau sub 200 lei, cuantumul cre�te 
de la 40 la 82 lei; 
- pentru familiile biparentale cu 2 copii �i venituri sub 200 lei,  cuantumul cre�te de la 80 
 la 164 lei; 



 
 

 

 

- pentru familiile biparentale cu 3 copii �i venituri sub 200 lei, cuantumul cre�te de la 120 
la 246 lei; 
- pentru familiile biparentale cu 4 copii �i mai mul�i �i venituri sub 200 lei, cuantumul  
cre�te de la 160 la 328 lei; 
- pentru familiile biparentale cu 1 copil �i venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul  
cre�te de la 33 la 75 lei; 
- pentru familiile biparentale cu 2 copii �i venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul  
cre�te de la 66 la 150 lei; 
- pentru familiile biparentale cu 3 copii �i venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul  
cre�te de la 99 la 225 lei; 
- pentru familiile biparentale cu 4 copii �i mai mul�i �i venituri de la 201 la 530 lei,   
cuantumul cre�te de la 132 la 300 lei; 
- pentru familiile monoparentale cu 1 copil �i venituri egale sau sub 200 lei, cuantumul  
cre�te de la 65 la 107 lei; 
- pentru familiile monoparentale cu 2 copii �i venituri sub 200 lei, cuantumul cre�te de la  
130 la 214 lei; 
- pentru familiile monoparentale cu 3 copii �i venituri sub 200 lei, cuantumul cre�te de la  
195 la 321 lei; 
- pentru familiile monoparentale cu 4 copii �i mai mul�i �i venituri sub 200 lei, cuantumul  
cre�te de la 260 la 428 lei; 
- pentru familiile monoparentale cu 1 copil �i venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul  
cre�te de la 60 la 102 lei; 
- pentru familiile monoparentale cu 2 copii �i venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul  
cre�te de la 120 la 204 lei; 
- pentru familiile monoparentale cu 3 copii �i venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul  
cre�te de la 180 la 306 lei; 
- pentru familiile monoparentale cu 4 copii �i mai mul�i �i venituri de la 201 la 530 lei,  
cuantumul cre�te de la 240 la 408 lei. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protec�iei Sociale �i Persoanelor Vârstnice precizează că 
plă�ile, în cazul tuturor acestor beneficii sociale majorate, se vor face în avans, înainte de 
sărbătorile de iarnă. 

 
Serviciul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Mass-Media 


