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CRITERII DE PUNCTAJ PENTRU LOCUINŢELE DIN 
CENTRELE SOCIALE (CAMERĂ SOCIALĂ, LOCUINŢĂ 

SOCIALĂ, CENTRUL SOCIAL DE URGENŢĂ) 
 
1 – Criterii obligatorii (fără punctaj): 
-domiciliu stabil in municipiul Sf-Gheorghe în perioada 2000-2008 
-nu pot beneficia de locuinţe sau spaţii sociale:  

1. care deţin în proprietate o locuinţă; 
2. care au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 

1990, cu excepţia partajului în urma divorţului; 
3. care au beneficiat de sprijinul statului, în credite şi 

execuţii pentru realizarea unei locuinţe; 
4. care deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul 

locativ de stat; 
 
2- Criterii sociale: 
a) Pentru condiţiile de locuit ale solicitantului 

soţul/soţia separat, solicitare pentru unificarea familiei 10 pct_______pct 
împreună la părinţi sau rude    6 pct________pct 
în chirie la alţii decât părinţi sau rude   3 pct________pct 
starea technică a locuinţei     1-12 pct_____pct  

 
b) Număr membrii de familie 
pentru fiecare copil al solicitantului   2 pct________pct, maxim 6 pct. 
pentru fiecare persoană adultă aflată în întreţinere 3 pct________pct, maxim 6 pct. 
pentru fiecare persoană adultă cu care 
 gospodăresc împreună:     3 pct________pct, maxim 6 pct.  
 
c) Venitul net pe membru de familie 
  între 700 RON şi maxim 1000 Ron  2 pct________pct 
  între 501-700 RON    4 pct________pct 
  între 301-500 RON    6 pct________pct 
  între 101-300 RON    8 pct________pct 
  sub 100 RON              10 pct________pct 
 
d) Criterii de dependenţă de origine medicală (maxim 10 puncte). 
  1.Handicap:   gradul III.  4 pct________pct 



     gradul II.   6 pct________pct 
     gradul I.  8 pct________pct 
  2. Pensie de boală:  gradul III.  4 pct________pct 
     gradul II.   6 pct________pct 
     gradul I.  8 pct________pct 
  3. Nr. persoane afectate de handicap şi boli:  
   1 persoană    2 pct________pct 
   2 persoane    3 pct________pct 
    3 persoane sau mai multe  4 pct________pct 
 
3 – Criterii motivaţionale 
a) Adulţilor cu capaciatte de muncă activi  
 a) 1. Mama: angajat cu carte de muncă in ultimii 10 ani 
  mai puţin de 3 luni    1 pct________pct 
  Între 3-6 luni     2 pct________pct 
  Între 6-12 luni     3 pct________pct 
  Între 1-3 ani     4 pct________pct 
  Între 3-5 ani     5 pct________pct 
 a).2.Tata: angajat cu carte de muncă in ultimii 10 ani 
  mai puţin de 3 luni    1 pct________pct 
  Între 3-6 luni     2 pct________pct 
  Între 6-12 luni     3 pct________pct 
  Între 1-3 ani     4 pct________pct 
  Între 3-5 ani     5 pct________pct 
b) Adulţi cu capacitate de muncă inactiv in ultimii 10 ani 
 b).1.Mama fără loc de muncă: 
  mai puţin de 3 luni    -1 pct________pct 
  Între 3-6 luni     -2 pct________pct 
  Între 6-12 luni     -3 pct________pct 
  Între 1-3 ani     -4 pct________pct 
  Între 3-5 ani     -5 pct________pct 
 b) 2. Tata fără loc de muncă in ultimii 10 ani 
  mai puţin de 3 luni    -1 pct________pct 
  Între 3-6 luni     -2 pct________pct 
  Între 6-12 luni     -3 pct________pct 
  Între 1-3 ani     -4 pct________pct 
  Între 3-5 ani     -5 pct________pct 
4. Alte criterii 
a) pentru vechimea cererii     3 pct/an______pct 
b) pentru cazuri deosebite 
 evacuaţi din locuinţe pe baza unori prevederi 
contractuale sau legale, care nu ţin de voinţa 
şi comportamentul solicitantului    3 pct_________pct 
 repatriaţi      3 pct_________pct 
 tineri care din cauza vârstei sunt nevoiţi să 
părăsească casele de ocrotire socială    3 pct_________pct 



 locatari ai unor locuinţe care nu mai prezintă 
siguranţă în exploatare     3 pct_________pct 
TOTAL PUNCTE      _____________pct 
 
 
 
 
OBSERVAŢII:  
1. Nu se considera chirie locuirea la părinţi. 
2. Se consideră aflate în intreţinerea solicitanţilor doar persoanele dovedite cu acte. 
3. În caz de egalitate între solicitanţii departajarea se va face dupa pct. 3. a) 
5. Declararea unor date false atrage pierderea dreptului de solicitare a unui locuinţe pe 
teritoriul municipiului Sf. Gheorghe. 
6. Reevaluarea conditiilor contractuale luând în considerare criteriile motivaţionale din 
Regulamentul de funcţionare  al Direcţiei de Asistenţă Comunitară,se realizeaza anual. 


