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                                                              Nr. 6032/ SBAPSSISES /04.03.2022 

 

Către:  PRIMĂRIILE DIN JUDEŢUL CONSTANŢA 

Ref.: MODIFICĂRI CUANTUMURI ÎN URMA INDEXĂRII ISR 

 

Stimată doamnă/domnule primar, 

 

Urmare a indexării Indicatorului Social de Referinta (ISR) cu rata medie a inflaţiei, conform Legii 
nr. 225/2021, vă transmitem modificările cuantumurilor beneficiilor sociale,  care se aplică 
începând cu data de  01 martie 2022.  
 
În privința cuantumurilor nominale facem următoarele precizări:  
- Rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul 
Național de Statistică este de 5,1%;  
- ISR se majorează de la 500 lei la 525,5 lei incepand cu 01 martie 2022;  
- Valoarea de 525,5 lei se aplică coeficienților sau procentelor specifice fiecărui beneficiu de 
asistență socială în parte;  
- Dacă din calculul menţionat la punctul anterior rezultă fracţiuni în bani, cuantumul beneficiului 
sau nivelul de venituri se va rotunji la leu, în favoarea beneficiarului aşa cum se reglementează  în 
art. 5 alin.(1) din Legea nr. 416/2001 şi  art. 5, alin. (3) din Legea nr. 277/2010; 
-  Rotunjirea la un leu se va  face la calculul final al beneficiului sau pragului de venituri, 
indiferent de valoarea în bani rezultată ca fracţiune în bani. 
 
 
ASTFEL: 
Pentru ALOCAŢIA DE  PLASAMENT începând cu 01 martie 2022 modificarea este  
- cuantum 600 lei -> 631 lei 
- cuantum 900 lei -> 946 lei 
 
Pentru AJUTOR PENTRU REFUGIAŢI începând cu 01 martie 2022 modificarea este  
- cuantum 540 lei -> 568 lei 
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ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI (ASF)  începând cu drepturile lunii martie 2022 

modificarea este 

 

 

 

 

 

soţ şi soţie 

 

 

persoană singură 

 cuantum_nou cuantum_nou 

Venit pe membru de 

familie <210,2 

1 copil 87 113 

2 copii 173 225 

3 copii 259 338 

4 sau mai mulţi copii 345 450 

Venit pe membru de 

familie cuprins între 

210,2- 557,03 

1 copil 79 108 

2 copii 158 215 

3 copii 237 322 

4 sau mai mulţi copii 316 429 

AJUTOR SOCIAL VENIT MINIM GARANTAT (VMG)  începând cu drepturile lunii martie 2022 

modificarea este 

 

Prag vechi Prag nou 

1  PERSOANĂ 142 149 

2 PERSOANE 255 269 

3 PERSOANE 357 376 

4 PERSOANE 442 465 

5 PERSOANE 527 554 

6 PERSOANE 564 593 

7 PERSOANE 600 631 

8 PERSOANE 637 669 

9 PERSOANE 673 708 

10 PERSOANE 710 746 

Pentru fiecare altă persoană, peste 5 membrii, se adaugă suma de 38,3615 lei (se rotunjeşte 

calculul cuantumului în favoarea beneficiarului la final). 

INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL  începând cu 01 martie 2022 modificarea este  

- cuantum minim 1250 lei -> 1314 lei  
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INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL  art.31_2  începând cu 01 martie 2022 modificarea este  

- cuantum 1250 lei -> 1314 lei 

INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL art.32_1_c  începând cu 01 martie 2022 modificarea este 

- cuantum 563 lei -> 591 lei 

INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL art.32_1_d  începând cu 01 martie 2022 modificarea este 

- cuantum 438 lei -> 460 lei 

INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL art.32_2 până la 2 ani începând cu 01 martie 2022 modificarea 

este 

- cuantum 563 lei -> 591 lei 

INDEMNIZAŢIE CRESTERE COPIL art.32_2 intre 3-7 ani  începând cu 01 martie 2022 modificarea 

este 

- cuantum 188 lei -> 197 lei 

INDEMNIZAŢIE DE ACOMODARE  începând cu 01 martie 2022 modificarea este 

- cuantum minim  1700 lei -> 1787  lei 

SPRIJIN LUNAR PENTRU ADOPTATORI  începând cu 01 martie 2022 modificarea este 

- cuantum 600  lei -> 631  lei 

- cuantum 900  lei -> 947  lei 

- cuantum 1050  lei -> 1.104  lei 

- cuantum 1200  lei -> 1.262  lei 

INDEMNIZAŢIE LUNARĂ PENTRU  PERSOANELE CU HANDICAP începând cu 01 martie 2022 

modificarea este 

- cuantum 350 lei -> 369 lei (grav); 

- cuantum 265 lei -> 279 lei (accentuat). 

De asemenea, menţionăm următoarele: 

-Pentru toate beneficiile de asistenţă socială, cu excepţia venitului minim garantat şi a alocaţei 

pentru susţinerea familiei, majorarea se face din oficiu, de către ANPIS/AJPIS, prin modificarea 

parametrilor din programul informatic; 

-Pentru venitul minim garantat şi alocaţia pentru susţinerea familiei este necesar ca la nivelul 

primăriei să fie recalculate drepturile şi, după caz, să fie emisă o nouă dispoziţie cu noul 

cuantum al beneficiului, aferent nivelului de venituri pentru care persoana/familia se 

încadrează. 

Cu consideraţie, 

LAURA CONSTANDIN 
DIRECTOR EXECUTIV  
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