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Comunicat de presă 

Indemnizația de șomaj și toate beneficiile de asistență socială care se raportează la Indicatorul 
Social de Referință se majorează cu 13,8 %. 

Indemnizația de șomaj și toate beneficiile sociale care se raportează la Indicatorul Social de 
Referință (ISR) cresc de la 1 martie 2023, ca urmare a majorării cu 13,8 % a acestui indicator. Astfel, 
valoarea ISR creşte de la 525,5 lei, în anul 2022, la 598 lei, anul acesta. 

După aplicarea noii valori a ISR, beneficiile de asistență socială acordate prin intermediul Agenției 
Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială se majorează astfel: 

- ajutorul social (VMG) pentru persoana singură crește de la 149 lei la 170 lei, iar pentru familia cu 
5 persoane de la 554 lei la 631 lei, pentru 164.896 de persoane; 

- alocația pentru susținerea familiei (de care beneficiază 133.276 de persoane) - crește primul 
interval de venituri de la 211 lei/persoană la 240 lei/persoană și al doilea interval de venituri crește 
de la 558 lei/persoană la 634 lei/persoană. Cuantumul alocației variază în funcție de numărul de 
copii din familie, de intervalul de venituri al acesteia, dar și de tipul familiei/  monoparentală sau 
biparentală. Acesta variază între 90 lei de la 79 lei, pentru familia biparentală cu 1 copil și venituri 
de 634 lei, și 512 lei de la 450 lei, pentru familia monoparentală cu venituri de până la 240 lei și 4 
copii în întreținere; 

- indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități (de care beneficiază 837.947 de persoane) cresc 
pentru adulți de la 368 lei la 419 lei pentru handicap grav și de la 279 lei la 317 lei pentru handicap 
accentuat. Bugetul complementar crește de la 156 lei la 180 lei pentru handicap grav,  de la 116 lei 
la 132 lei pentru handicap accentuat și de la 64 lei la 72 lei pentru handicap mediu. Și în 
cazul copiilor, prestația crește de la 316 lei la 359 lei pentru handicap grav,  de la 184 lei la 210 lei 
pentru handicap accentuat și de la 64 lei la 72 lei pentru handicap mediu; 

- alocația lunară de plasament crește de la 950 lei la 1.081 lei și de la 1.425 lei pentru copilul cu 
handicap la 1.622 lei, pentru 34.315 de persoane. La aceasta se adaugă și indemnizația de sprijin, 
care crește de la 420 lei la 479 lei; 

- indemnizația lunară pentru tinerii care optează pentru ieșirea din sistemul de protecție 
socială și urmează cursurile de învățământ sau se angajează crește de la 2.522 lei la 2.871 lei; 

- cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului se majorează de la 1.314 lei la 
1.495 lei, pentru 170.785 de persoane; 

- indemnizația minimă acordată pe perioada concediului de acomodare în vederea 
adopției crește de la 1.787 lei la 2.033 lei, pentru un  număr mediu de 595 de persoane; 

- indemnizația de sprijin pentru adopție crește de la 631 lei la 717 lei (nivel minim) și de la 1.261 
lei la 1.435 lei (nivel maxim), pentru un număr mediu de 2.153 de persoane; 

- ajutorul lunar nerambursabil pentru refugiați crește de la 568 lei la 646 lei, pentru 440 de 
persoane. 

Și indemnizațiile, primele de inserție, subvențiile și stimulentele financiare acordate prin 
intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se majorează după cum urmează: 

- indemnizația de șomaj crește cu 73 lei/lună pentru un număr de 42.345 de șomeri indemnizați 
aflați în evidența ANOFM la finalul lunii ianuarie 2023; 



- indemnizaţie de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de învăţământ și şcolilor speciale 
pentru persoane cu handicap crește cu 37 lei/lună, pentru cele 3.915 de persoane aflate în evidența 
ANOFM; 

- prima de inserţie acordată absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi absolvenţilor şcolilor 
speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează 
la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă 
mai mare de 12 luni crește cu 218 lei, pentru aproximativ 900 de persoane; 

- subvenția acordată angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, care 
beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate crește cu 
290 lei/lună/persoană, pentru aproximativ 240 de persoane; 

- stimulentul financiar lunar acordat angajatorilor care încadrează în muncă elevi şi studenţi, pe 
perioada vacanţelor, crește cu 37 lei/lună/persoană, pentru un număr de aproximativ 1.700 de 
persoane. 

Bugetul estimat, la acest moment, pentru toate aceste majorări este de 978 mil. lei. 

Începând cu anul 2022, ISR se majorează, în luna martie a fiecărui an, cu rata medie anuală a 
inflației, indicator definitiv comunicat de Institutul Național de Statistică (INS). Acesta stă la baza 
stabilirii cuantumurilor beneficiilor de asistență socială, prestațiilor de șomaj și al unor măsuri active 
de ocupare. 
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