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DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
A ORAȘULUI MĂCIN 

 

Direcția de Asistență Socială a orașului Măcin, a fost înființată conform H.C.L. nr. 

13/28.02.2019, în subordinea Consiliului Local al orașului Măcin. 

În baza Certificatului de acreditare seria: AF, nr. 006408, acordat de Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, Direcția de Asistență Socială Măcin instituție publică cu personalitate juridică, este 

acreditată ca furnizor public de servicii sociale, să furnizeze următoarele tipuri de servicii sociale 

(enumerate mai jos). 

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a 

veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai 

minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii 

vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.    

Principalele tipuri de beneficii de asistență socială sunt: 
 

1. Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de 

excluziune socială: 

• Ajutorul social (VMG – venit minim garantat); 

• Ajutorul  pentru încălzirea locuinței;  

• Alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF);  

• Ajutoare de urgenţă. 

2. Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi 

întreţinerea copiilor: 

• Alocaţia de stat pentru copii; 

• Alocaţia de plasament; 

• Indemnizaţia pentru creşterea copilului; 

• Stimulentul de inserţie; 

3. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale: 

• Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006; 

• Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav; 

• Legitimație / card - parcare.  
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Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de condiţiile de eligibilitate, se clasifică astfel: 

a) beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei 

singure sau familiei; 

b) beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei 

singure sau familiei; 

c) beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau 

fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei. 

Modalitate de obținere beneficii de asistență socială 

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare pentru  acordarea 

următoarelor beneficii sociale: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea 

copilului – stimulentul lunar de inserție, venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru 

susţinerea familiei (ASF), ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se depun/solicită la sediul 

Direcției de Asistență Socială Măcin, din strada Cetății. Nr. 19.  

1. Alocaţia de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr. 61/1993  

  Acte necesare completare/depunere dosar (în copie și original): 

 cerere completată şi semnată de reprezentantul/reprezentanții legal/i al/i copilului; 

 originalul şi copia certificatului de naştere al copilului; 

 actul de identitate al reprezentantului/ reprezentanților legal/i; 

 documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi 

orice alte documente justificative, după caz; 

 livret de familie (dacă există); 

 dacă solicitantul optează pentru primirea alocației de stat în cont personal se solicită extras 

de cont, contul IBAN de la bancă; 

 acord prelucrare date personale.  

  

2. Stimulent educațional - tichete de grădiniță  

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt 

îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:  

 copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii Educaţiei nr. 

1/2011; 

 venitul lunar pe membru de familie sa fie de cel mult 284 de lei (de doua ori nivelul venitului 

minim garantat pentru o singura persoana (142 LEI x 2); 

 beneficiază copiii din familiile defavorizate, formate din soț, soție și copiii aflați în 

întreținerea acestora, care locuiesc împreună.  

Totodată, aceleași beneficii pot fi acordate și copiilor aflați în întreținerea unei persoane 

singure, prin care se înțelege persoana aflată în una dintre următoarele situații:  

 este necăsătorită; 

 este văduvă; 

 este divorțată; 

 are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 
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 are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile, sau execută 

o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; 

 nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prezentate mai sus; 

 a fost numită tutore, sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți 

copii și se află în una dintre situațiile amintite anterior; 

 este considerată familie și situația în care cei doi parteneri nu sunt căsătoriți, dar au copii 

împreună, sau copii ai unuia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.  

 

Acordarea tichetelor sociale va fi condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor, 

evidența în acest sens urmând a fi ținută de educatori ,cu excepția absentelor motivate, ce pot fi de 

doua feluri:  

a) absente medicale – motivate, pentru care părinții trebuie să aducă scutiri medicale 

corespunzătoare perioadei în care copiii au lipsit; 

b) învoiri – cei mici pot fi învoiți de părinți maximum trei zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor 

didactice.  

Pentru a primi tichetele sociale, absențele copiilor, fie ele și motivate, nu trebuie să 

depășească 50% din totalul zilelor de grădiniță. Doar în caz excepțional, o singură dată într-un an 

școlar, copiii vor putea beneficia de tichete sociale și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 

jumătate din zilele de grădiniță, din motive medicale.  

 

 Tichetele sociale vor putea fi folosite pentru achiziționarea produselor alimentare și/sau de 

igienă, a produselor de îmbrăcăminte și a rechizitelor. 

 Actul normativ interzice transformarea tichetelor în bani și utilizarea acestora pentru 

achiziționarea băuturilor alcoolice, sau a țigărilor. Cei care vor încălca aceste reguli nu vor mai fi 

sprijiniți, iar titularul dreptului va trebui să returneze banii autorităților. 

 Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de 

eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare 

privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate 

de grădiniţă. 

 Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul 

unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie.  

   

Acte necesare dosar (în copie):  

a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;  

b) certificatul de căsătorie şi CI/BI/CR pentru părinţi/reprezentanți legali ai copilului;  

c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei/delegare autoritate părintească 

/tutelă/curatelă, potrivit legii;  

d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;  

e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau 

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura 

plasamentului; 

f) hotărârea judecătorească de instituirea tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, 

potrivit legii;  

g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;  
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h) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai 

mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea 

copiilor;  

i) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei; 

j) adeverinţă care atestă înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă; 

k) acte doveditoare cu privire la regimul juridic al locuinţei.  

 

3. Indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, acordată în 

baza OUG nr. 111/2010  

Indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, se acordă pe bază de 

cerere însoţită de actele doveditoare.  

   

Acte necesare dosar (în copie):  

 cerere tip; 

 actele de identitate ale solicitanţilor; 

 certificat de naştere copil; 

 după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie; 

 anchetă socială – dacă nu există certificat de căsătorie; 

 certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil, dacă e cazul; 

 cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea 

copilului; 

 adeverință eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate; 

 dispoziţia/decizie de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada de 1 

an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap; 

 în situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai 

multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza 

documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi; 

 adeverință ANAF pentru ambii părinți – de la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin; 

 dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal 

se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă; 

 acord prelucrare date personale.  

 

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, 

pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.  

Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata 

stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului.  

Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de 

creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.  

Prin urmare, indiferent de situație, părintele care se află în concediu pentru creșterea 

copilului sau în stimulent de inserție, cu excepția cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din 

OUG nr. 111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă acesta este de 

indemnizație sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.  
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4. Ajutorul social VMG, acordat în baza Legii nr. 416/2001  

Ajutorul social VMG se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite 

de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară 

depunerii cererii de către membrii acesteia. 

Acte necesare dosar (în copie): 

 cerere şi declaraţia pe propria răspundere – de la sediul Direcției de Asistență Socială 

Măcin); 

 actele de identitate ale solicitanţilor; 

 certificatele de naştere ale copiilor; 

 certificatul de căsătorie sau livretul de familie; 

 hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit 

legii; 

 actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; 

 acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ; 

 acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav 

ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere; 

 adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de 

muncă, respectiv a orașului Măcin (ALOFM - Măcin), pentru încadrare în muncă şi că nu au 

refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii; 

 venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele 

menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, 

ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc.); 

 acord prelucrare date personale. 

 

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate și 

documente referitoare la componenţa familiei şi veniturile pentru partenerul solicitantului.  

   

5. Alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF), acordată în baza Legii nr. 277/2010  
 

Alocaţia pentru susținerea familiei (ASF) se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria 

răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după 

caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.  
 

Acte necesare dosar (în copie):  

 cărțile de identitate ale tuturor membrilor familiei; 

 certificatele de naștere ale copiilor; 

 certificatul de căsătorie; 

 sentința judecătorească rămasă definitivă de divorț sau de plasare a minorului/minorilor la 

unul dintre părinți, hotărâre de încredințare sau plasament familial, dispoziție de instituire 

a tutelei etc.; 

 adeverință elev; 

 acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei: adeverință de salariu cu venitul net 

„în mână”+valoarea tichetelor (dacă există), cupon de pensie (bătrânețe, boală, urmaș, 

întreținere etc.), cupon de șomaj, cupon indemnizație de handicap; 
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 adeverință de la ANAF din care să rezulte veniturile impozabile (pentru ambii părinți și 

copii majori aflați în întreținere) – adeverința se solicită la sediul Direcției de Asistență 

Socială Măcin  - Compartimentul Resurse Umane; 

 adeverință eliberată de UAT Măcin – Biroul Taxe și Impozite, cu privire la bunurile mobile și 

imobile aflate în proprietate (pentru ambii părinți și copii majori aflați în întreținere); 

 dacă familia deține un autoturism, la dosar se atașează și o copie după talon.; 

 adeverința eliberată de UAT Măcin - Biroul Agricol cu privire la terenurile intravilane și 

extravilane aflate în proprietate (pentru ambii părinți și copii majori aflați în întreținere); 

 cererea-declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate 

de membrii acesteia; 

 acord prelucrare date personale.  
   

6. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza OUG nr. 70/2011  

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria 

răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.  
 

Acte necesare dosar (în copie):   

 cererea și declarația pe propria răspundere, completată integral, fără ștersături și adăugiri; 

 actele de identitate ale membrilor familiei: carte de identitate, buletin, copie xerox și 

original; 

 certificatul de naștere pentru copii cu vârsta sub 14 ani, copie xerox și original; 

 acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii: adeverință 

salariu net + tichete de masă, cupon pensie, cupon șomaj, cupon indemnizație persoană cu 

handicap, cupon alocație de plasament, etc., după caz; 

 o factură recentă de la salubritate sau apă, din care să rezulte numărul membrilor de familie 

pentru care plătesc utilitățile – pentru solicitanții care locuiesc la casă; 

 certificat fiscal - eliberat de Biroul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei orașului Măcin, 

pentru fiecare dintre membrii majori ai familiei (“pe zero”); 

 viza Registrului Agricol din cadrul Primăriei orașului Măcin (sau adeverință dacă familia 

deține terenuri sau animale);   

 copie după actul de proprietate sau contractul de închiriere al locuinței; 

 împuternicire notarială a titularului/proprietarului locuinței pentru beneficiarul ajutorului 

de încălzire (unde este cazul); 

 acte doveditoare privind locuințe sau bunuri deținute în alte unități administrativ 

teritoriale; 

 copie certificat înmatriculare autovehicul; 

 persoanele care au viza de reședință pe raza orașului Măcin, trebuie să prezinte acte 

doveditoare privind terenurile și clădirile deținute în localitatea de domiciliu (certificat 

fiscal și adeverință de la biroul agricol); 

 Hotărâre definitivă de încuviințare a adopției sau plasamentul familial al minorului; 

 Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.  
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7. Încadrarea/prelungirea certificatului de handicap (adulți)  

 Cerere tip – de la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin; 

 Copie act de identitate; 

 Copie Certificat de naștere; 

 Copie Certificat de căsătorie/deces (după caz); 

 Referat/e medical/e de la medicul/i specialist; 

 Evaluare/Reevaluare psihologică – psiholog acreditat – original (în cazul evaluării inițiale 

este nevoie de 2 evaluări psihologice de la 2 psihologi diferiți/acreditați); 

 Scrisoare medicală de la medicul de familie - original; 

 Cupon pensie/Adeverință venit – după caz; 

 Toate documentele medicale din ultimele 6 luni; 

 Acord prelucrare date cu caracter personal; 

 Anchetă socială * – Direcția de Asistență Socială Măcin.   

 * Ancheta socială pentru încadrarea în grad de handicap, se realizează pe baza cererii, iar 

încadrarea în grad de handicap se realizează prin HOTARARE A COMISIEI DE EVALUAREA A 

PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP din cadrul D.G.A.S.P.C. Tulcea 

 
8. Încadrarea/prelungirea certificatului de handicap (pentru minori)  

   
 Cerere tip – de la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin; 

 Copie act de identitate copil; 

 Copie acte identitate părinți, reprezentant legal; 

 Certificat de căsătorie; 

 Certificat de expertiză și orientare școlară (dacă este cazul) - copie; 

 Fișă medicală sintetică de la medicul de familie - original; 

 Certificat medical de la medicul specialist - original; 

 Fișă de evaluare psihologică – psiholog acreditat - original; 

 Fișă psihopedagogică pentru copii care urmează o formă de învățământ – original; 

 Acte medicale: scrisori medicale, externări din spitale, analize medicale, etc. – original; 

 Ancheta socială * și Fișa cu factorii de mediu – original (la direcție) 

 Plan de Servicii – original (numai în situații de risc); 

 Fișă evaluare inițială (pentru cazuri noi); 

 Copie vechiul certificat de încadrare în grad de handicap; 

 Alte acte: Certificat deces, Sentință de divorț, Sentință civilă pentru delegare temporară 

reprezentare minori (pentru părinții plecați la muncă în străinătate), Hotărâre de plasament 

minor/familie extinsă/AMP – dacă este cazul; 

 Acord prelucrare date cu caracter personal. 

 * Ancheta socială pentru încadrarea în grad de handicap, se realizează pe baza cererii, depusă 

de reprezentantul legal al minorului, iar încadrarea în grad de handicap se realizează prin 

HOTARARE A COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI din cadrul D.G.A.S.P.C. Tulcea.  

 **Pentru copii nedeplasabili, evaluarea complexă se va face la domiciliul copilului, după 

depunerea dosarului complet de către reprezentantul legal al copilului. 

 

 

 



8 
 

9. Legițimație - card parcare persoane cu handicap 

Eliberarea acestor card-uri – legitimaţii, se face în baza prevederilor Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi cu prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006.    

Acte necesare:  

 cerere tip; 

 copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de Comisia de evaluare 

a persoanelor cu handicap (CEPH) sau, decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate; 

 copie a actului de identitate al solicitantului; 

 2 poze 30 x 40 mm, recente; 

 copie Carte de identitate autovehicul (CIV auto); 

 card-ul - legitimaţie expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deţinut un astfel de 

card. (Card – ul de parcare este valabil numai pe perioada de valabilitate a certificatului de 

handicap). 

 

10.  Documente necesare pentru angajarea în funcția contractuală de ASISTENT PERSONAL 

AL PERSOANEI CU GRAD DE HANDICAP GRAV (original și copii) 

 Cerere de angajare aprobată de către primar; 

 Cărți de identitate: a persoanei cu handicap și a persoanei care urmează a fi angajată; 

 Certificat de căsătorie; 

 Certificat de încadrare în gard de handicap; 

 Carnet de muncă; 

 Adeverințe angajator (după anul 2011); 

 Documente studii; 

 Adeverință de la medicul de familie; 

 Cazier judiciar; 

 Aviz psihologic; 

 Anchetă socială – de la Direcția de Asistență Socială Măcin; 

 Cont IBAN. 
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*** Alte serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Măcin, care vin în 

întâmpinarea problemelor cu care se confruntă comunitatea:  

 Consiliere juridică – Compartimentul juridic (08:00 – 16:30); 

 Consiliere în vederea întocmirii documentațiilor necesare solicitanților (scutire de la 

plata rovignetei auto, eliberare tichete transport în comun, ajutoare de înmormântare, 

adeverințe ridicare drepturi restante, etc.); 

 Centrul de zi pentru copii Sf. Parascheva – Măcin (serviciu social licențiat); 

 Cantină de ajutor social – Măcin (serviciu social înființat, urmează a se deschide). 

 

Personalul Direcției de Asistență Socială Măcin: 

1. Dascălu Tiberius – Director executiv; 

2. Sandu Magdalena – Inspector, Compartiment VMG; 

3. Sandu Tatiana – Inspector, Compartiment ASF; 

4. Cabaua Narcisa Cristina– Inspector, Compartiment Autoritate tutelară și protecția copilului; 

5. Duțu Costel – Inspector, Compartiment Persoane cu handicap; 

6. Jalbă Laura Cătălina – Consilier, juridic Compartimentul Juridic; 

7. Stoian Argentina – Inspector, Compartiment Financiar-contabil; 

8. Pătrașcu Raluca – Inspector, Compartiment Resurse umane; 

9. Hangu Emil – Asistent social/Coordonator activitate Centrul de zi pentru copii Sf. Parascheva; 

10. Necula Petrică – Administrator (direcție și cantina centrului de zi); 

11. Bobic Aurica – Învățător; 

12. Florea Fănel – Bucătar; 

13. Mîndră Georgeo Antonio – Ajutor de bucătar; 

14. Petre Lenuța – Îngrijitor. 

 

Notă: informațiile legate de serviciile sociale Centrul de zi pentru copii Sf. Parascheva – 

Măcin și Cantina de ajutor social – Măcin (ROF, ROI, Manual de proceduri, admitere / încetare 

servicii sociale, acte necesare dosar, etc.), se obțin la sediul Direcției de Asistență Socială 

Măcin, strada Cetății, nr. 19, sau: nr. tel. 0340.100.102, e-mail: dasmacin@yahoo.com. 

 

 

Program de lucru al Direcției de Asistență Socială Măcin: 

LUNI – JOI  între orele 08:00 - 16:30; 

VINERI între orele 08:00 – 14:00. 

 


