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CUANTUMUL MAXIM ŞI CONDIŢIILE DE ACORDARE A PRESTAŢIILOR  FINANCIARE 
EXCEPŢIONALE , PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 272/2004 PRIVIND PROTECŢIA ŞI 

PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI, REPUBLICATĂ   

       Prestaţiile financiare excepţionale sunt acordate în conformitate cu prevederile art. 130, art. 131, art.132 
din  Legea nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. Prestaţiile 
financiare excepţionale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă 
de bugetul local. 

1. Se acordă prestaţii financiare/materiale excepţionale în cuantum de 50 lei/copil pe o perioadă de 
max.3 luni pentru achiziţia de alimente/îmbrăcăminte/manuale şi rechizite/echipamente şcolare, 
pentru copiii ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea 
corespunzătoare . Sunt considerate eligibile următoarele familii cu domiciliul în Tg. Neamţ :  
a. Familii care au în întreţinere copii încadraţi în grad de handicap, iar venitul lunar pe membru 

de familie este mai mic de 750 lei. 
b. Părinţii/reprezentantul legal al copilului execută o pedeapsă privativă de libertate sau au fost 

eliberaţi recent din penitenciar, iar în prezent sunt înscrişi în evidenţa Agenţiei  Locale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi nu au refuzat locuri de muncă oferite .  

c. Familii  cu  copii al căror venit net lunar pe membru de familie mai mic de 750 lei .  
2. Se acordă prestaţii financiare/materiale excepţionale în cuantum de 500 lei/copil pentru familii 

care au în îngrijire unul sau mai mulţi copii  aflaţi în situaţii excepţionale – afecţiuni medicale 
grave a căror tratament presupune o cheltuială pe care familia nu o poate suporta din venituri 
proprii. Sunt considerate eligibile următoarele familii cu domiciliul în Tg. Neamţ . 
a. Familia cu copil ce necesită o intervenţie medicală de urgenţă, pentru o afecţiune ce pune în 

pericol viaţa sau dezvoltarea acestuia, iar venitul net lunar pe membru de familie este mai 
mic de 750 lei.   

b. Copii cu nevoi speciale, încadraţi într-un grad de handicap, al căror diagnostic impune 
programe de recuperare, controale şi intervenţii medicale repetate, iar venitul net lunar pe 
membru de familie este mai mic de 750 lei. 

c. Familii care au în întreţinere copii încadraţi în grad de handicap pentru care sunt necesare 
achiziţii de dispozitive/aparatură medicală, iar venitul net lunar pe membru de familie este 
mai mic de 750 lei. 

3. Se acordă prestaţii financiare/materiale excepţionale în cuantum de 200 lei/copil , în situaţia în 
care copilul are rezultate deosebite la învăţătură, în practicarea unui sport sau sunt recunoscuţi 
ca având un talent deosebit într-un domeniu artistic şi care nu pot fi susţinuţi de familie pentru 
participarea la o competiţie, la un eveniment de dezvoltare personală sau pentru achiziţionarea 
de materiale/echipamente speciale necesare pentru atingerea performanţei în domeniu. Familia 
trebuie să aibă domiciliul în Tg. Neamţ, iar venitul net lunar pe membru de familie să fie  mai 
mic de 750 lei.  

4.  Se acordă prestaţii financiare/materiale excepţionale în cuantum de 400 lei/copil, în cazul 
decesului ambilor părinţi, când copiii minori sunt preluaţi de familii cu venituri mai mici de 
750/lei/lună/ membru de familie. 
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