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MM eettooddoollooggiiaa  ddee  iiddeennttii ff iiccaarr ee  aa  ppeerr ssooaanneelloorr   șșii   ffaammiill ii ii lloorr   mmaarr ggiinnaall iizzaattee  ssoocciiaall   şşii//ssaauu  
aaff llaattee  îînn  rr iisscc  ddee  mmaarr ggiinnaall iizzaarr ee  ssoocciiaallăă  şşii   pprr eevveenniirr eeaa  rr iissccuulluuii   sseeppaarr ăărr ii ii   ccooppii lluulluuii   ddee  

ffaammiill iiaa  ssaa,,   pprr eeccuumm  şşii   mmooddaall iittăăţţii llee  ddee  iinntteerr vveennţţiiee  
 
 
 
Beneficiază de servicii sociale persoanele şi familiile aflate în situaţii de dificultate, cu 
respectarea condiţiilor: cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul 
sau reşedinţa în România, municipiul București, sectorul 1, cetăţenii statelor membre ale 
Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, 
precum şi străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România, municipiul 
București, sectorul 1 au dreptul la asistenţă socială, în condiţiile legislaţiei române, 
precum şi ale reglementărilor Uniunii Europene şi ale acordurilor şi tratatelor la care 
România este parte. 
     
 
Orice persoană/familie aflată în situaţie de marginalizare socială, risc de marginalizare 
socială sau risc de separare a copilului de familia sa şi care se află în cel puţin trei din 
următoarele situaţii : 
 

- nu are loc de muncă ; 
- nu  are locuinţă  în proprietate sau folosinţă; 
- locuieşte în condiţii improprii; 
- are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi 

copii în întreţinere; 
- este persoană vârstnică, fără susţinători legali; 
- este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 
- are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, 

accentuat ori invaliditate gradul I sau II; 
- a executat o pedeapsă privativă de libertate; 
- face parte dintr-un grup defavorizat. 

 
          Conform art.49 din Hotărârea Guvernului României nr.1149/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea 
şi combaterea marginalizării sociale, prin persoana marginalizată social se inţelege 
persoana care beneficiază de venitul minim garantat, în condiţiile Legii nr. 416/2001 



privind venitul minim garantat, sau face parte dintr-o familie beneficiară de venitul 
minim garantat şi se află în cel puţin două din situaţiile menţionate mai sus (a-h).  
 
Riscul marginalizării sociale  este constituit de acele situaţii sau evenimente, ce prin 
acţiunea lor au efectuat în mod deosebit echilibrul social al familiei sau persoanei 
singure, independent de voinţa acesteia şi care în condiţiile lipsei oricărei măsuri de 
combatere conduc la izolarea și excluziunea socială a familiei sau persoanei. 
 
Utilizarea formularului – tip de cerere pentru solicitarea de ajutor de urgenţă, în care se 
evidenţiează motivat destinaţia utilizării acestuia, precum şi obligaţia din partea 
solicitantului de a dovedi cu acte că suma a fost folosită conform destinaţiei. 
 
Identificarea în teren, pe bază de anchetă socială iniţială, a beneficiarilor de drepturi 
reglementate de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 
privind protecţia copilului şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 
compeltările ulterioare şi Legea nr.116/2002 privind prevenirea ș i combaterea 
marginalizării sociale; 
 
Crearea bazei de date privind familiile marginalizate social, în risc de marginalizare 
socială sau aflate în risc de separare a copilului de familia sa de pe raza sectorului 1 care 
beneficiază de venit minim garantat în condiţiile Legii nr.416/2001 şi de alte măsuri de 
protecţie socială pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale şi prevenirea 
riscului separării copilului de familia sa în condiţiile Legilor nr.116/2002 și nr.272/2004. 
 
Implementarea măsurilor complementare acordării venitului minim garantat, de prevenire 
și combatere a marginalizării sociale, a riscului de marginalizare şi prevenirea riscului 
separării copilului de familia sa, prevăzute de Legea nr. 292/2011, Legea nr.116/2002 
Hotărârea Guvernului României nr.1149/2002 privind Normele Metodologice de aplicare 
a Legii nr.116/2002, art.28 alin. (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
şi art.121, 122, 123 din Legea nr.272/2004 privind protecţia copilului şi promovarea 
drepturilor copilului. 
 
 
 
 
 
 


