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CUM ŞTIU CE BENEFICII POT OBŢINE? 

 
Pentru informaţii suplimentare, puteti consulta ghidul  de orientare, al familiilor numeroase, 
în următoarea adresă web: 
 
www.bsocial.gva.es  Familie, Minori si Adoptie � Familii Numeroase � Ghid de recursuri de 
familii numeroase. 
 
Cu toate acestea, există beneficii  care pot fi consultate în cadrul agenţiilor de acordare. Vă 
sugerăm să întrebati de asemenea la autoritatea locală în care aveţi reşedinţa, dat fiind 
faptul că primariile acordă beneficii pentru locuitorii săi, care nu pot fi incluse într-un ghid 
general. 
 

POT FI INCLUŞI TUTORII SI CUSTODII?  DAR TUTELATII SI CEI DATI IN PLASAMENT?  

 
Pot fi titulari tutorii si custodii cand este vorba de un plasament permanent sau de pre-
adopţie, cu condiţia ca acestia să respecte restul de cerinţe care trebuie îndeplinite de orice 
alt TITULAR. 
În mod similar se pot include într-un CERTIFICAT ca şi copii, tutelarii si cei dati in plasament  
permanent sau pre-adoptiv, legal constituite, cu condiţia ca acestia să îndeplinească restul de  
cerinţe care trebuie îndeplinite de orice alt copil. 
 

 Cum ştiu dacă îndeplinesc cerintele necesare pentru a obtine certificatul de familie 
numeroasă? 

 
Există două tipuri de cerinţe: unele pe care trebuie sa le indeplineasca  întreaga familie, şi 
altele care trebuie îndeplinite in mod personal de catre toti membrii familiei. 
 
De exemplu, o familie poate sa indeplineasca cerinţele pentru a obţine certificatul, dar unii 
dintre membrii săi, nu. În cazul acesta  s-ar elibera certificatul de familie, dar fără a include 
acest membru. 
 
Pentru informaţii privind cerinţele , poate fi consultat ghidul Familiilor Numeroase  
la următoarea adresă web: 
 
www.bsocial.gva.es  Familie, Minori si Adopţie � Familii Numeroase � Ghid de recursuri de 
familii numeroase. 
 

http://www.bsocial.gva.es/
http://www.bsocial.gva.es/


 

 

CE FAMILII ÎNDEPLINESC CERINŢELE PENTRU A SOLICITA CERTIFICATUL? 

 
În termeni generali o familie care are trei copii  îndeplineşte cerinţele, dar exista  excepţii de la 
aceasta regula. Pot fi doi copii, sau unul in circumstanţe excepţonale. Pot fi familii numeroase  
cu unul sau doi fraţi orfani. 
 
FAMILII CU TREI SAU MAI MULŢI COPII. 
 
FAMILII CU DOI COPII, CÂND: 
Cel puţin unul din copii este cu handicap sau cu incapacitate de muncă . 
Tatăl / Mama este vaduv/ă. 
Există ambii parinţii, dar ambii prezinta incapacitate de muncă, sau cu handicap, si cel puţin 
unul dintre ei are un grad de handicap egal sau mai mare de 65% . 
 
FAMILII CU UN COPIL, CÂND: 
Au avut o categorie de familie numeroasă  şi a menţinut titlul existent fără întrerupere.  
 
Familii compuse din fraţi orfani : 
Trei fraţi orfani de tată şi mamă, majori de 18 ani, care locuiesc împreună şi au o dependenţă 
economică între ei.  
Doi frati orfani de tată  şi mamă, majori de 18 ani, care  locuiesc împreună, au o dependenţă 
economică între ei, si când unul dintre fraţi este discapacitat. 
Doi fraţi orfani de tată  şi mamă, sub tutela, custode sau dat in plasament , care locuiesc cu 
tutorul , custodele sau asistentul maternal, dar care nu sunt pe cheltuiala lor. 
 
Tutorul, custodul sau asistentul maternal nu se includ in Certificatul de Familie Numeroasă, 
nefiind considerat un membru al familiei. 
 
 

CE ESTE CATEGORIA, CUM ŞTIU LA CARE AM DREPTUL? 

 
Exista o distincţie între familiile numeroase. Acest lucru permite un sprijin în plus familiilor cu 
mai mulţi copii. Există două categorii: generale şi speciale, care sunt cuprinse in Certificat 
si în Carnet. 
 
Categoriile permit accesul  in mod distinct la beneficiile care i se cuvin.  
 
În termeni generali, familiile numeroase cu cinci sau mai mulţi copii calculabil, au o categorie 
specială .Cu toate acestea , există câteva excepţii pentru familiile cu categorie specială,  deşi 
ele au mai puţini copii:  familii care au fost numeroase, familiile cu patru copii care îndeplinesc 
anumite cerinţe de venituri , şi familiile cu patru copii, dintre care trei au fost de naştere sau 
adoptie multipla.  
 
Celelalte familii numeroase, cu categorie generala.  

 



 

 

CUM SE CALCULEAZĂ COPIII? 

 
Copiii cu handicap sau cu incapacitate  de muncă  se calculează ca doi pentru a obţine TITULUL 
de categorie specială. 
 
 

CUM DEMONSTREZ HANDICAPUL SAU INCAPACITATEA DE MUNCĂ ? 

 
În scopul de a emite  Certificatul de Familie  Numeroasă, este considerat cu HANDICAP acel care 
are un grad de minusvalie recunoscut legal, la fel sau mai mare de 33% , incapacitate pentru a 
munci, ori acea persoana care are capacitate redusă de muncă sau de un grad echivalent de 
incapacitate permanentă totală sau  invaliditate grava.  
 

ESTE DOAR UN CERTIFICAT?  ŞI CARNETUL? 

 
CERTIFICATUL este un document unic care acrediteaza statutul de familie numeroasa la toti 
membrii ei.  
 
CARNETUL este un document individual şi personal care acreditează  statutul de Familie 
Numeroasă pentru un singur membru al familiei. 
 

TREBUIE SĂ SOLICIT CARNETUL SI CERTIFICATUL ÎN ACELAŞI TIMP? 

 
CERTIFICATUL este singurul document care trebuie solicitat. 
 
CARNETELE INDIVIDUALE  vor fi transmise in mod automat tuturor membrilor cu vârsta la fel sau 
mai mare de 14 ani, fără a fi nevoie să îl solicite. 
 
 

CE TIP DE SOLICITARE POT FOLOSI? 

 
În funcţie de situaţia dumneavoastră, folositi una din cererile expuse in continuare. Asa cum 
reiese ulterior, documentaţia este diferită pentru fiecare. 
 
CERERE PENTRU DUPLICATUL CERTIFICATULUI DE FAMILIE NUMEROASĂ 
 
Cand se solicită un duplicat datorita pierderii sau deteriorarii  Certificatului original in vigoare, 
eliberat în  comunitatea Valenciana.  

 



 

 
CERERE DE MODIFICARE AL CERTIFICATULUI DE FAMILIE NUMEROASĂ DIN CIRCUMSTANŢE 
FAMILIARE. 
 
Când se solicită modificarea Certificatului, la schimbarea  circumstanţelor familiare: variaţie a 
numărului de membrii ,schimb de domiciliu, etc. 
 
Certificatul nu trebuie să fie expirat  şi trebuie să fie eliberat în Comunitatea Valenciană. 
 
CERERE DE REÎNNOIRE A CERTIFICATULUI DE FAMILIE NUMEROASĂ PENTRU STUDII. 
 
Când se solicită  o reînnoire al Certificatului, deoarece unul sau mai mulţi din copii cu o vârstă  
la fel sau mai mare de 21 de ani şi mai mic de 26 de ani, studiaza. Certificatul trebuie să fie de 
categorie generală  sau specială  şi eliberat în Comunitatea Valenciană. 
 
Studiile trebuie să fie in conformitate cu conditiile si varsta acestora, in vederea obtinerii unui 
loc de muncă.  
 
SOLICITAREA CERTIFICATULUI DE FAMILIE NUMEROASĂ. 
 
Când se solicită Certificatul pentru prima oara , sau se cere o reînnoire pentru expirare sau pe 
punctul de a se expira .Pentru a obtine aceasta solicitare  este nevoie de mai multă 
documentaţie ; daca sunteti in una din aceste situatii in care se poate folosi una din cererile 
anterioare, va sfatuim sa le utilizati. 
 
 

CE ESTE UN CERTIFICAT TEMPORAR? 

 
În timpul  procesarii  Certificatului vi se va încredinţa un certificat temporar, cu o valabilitate  
maximă de trei luni.  
 
 

DOCUMENTE ORIGINALE SAU COPII? 

 
Cu excepţia Certificatului de Familie Numeroasă, documentele prezentate trebuie să fie 
originale, ori copii confruntate cu originalul sau legalizate.  Să fie în castiliană sau  valenciană, 
sau traduse în unele dintre aceste limbi şi legalizate.  
 

ÎN CAZUL ÎN CARE NU POT PREZENTA UNUL  DIN DOCUMENTE? 

 
Daca nu din vina interesatului nu s-a prezentat un document,  se da o declaratie indicând  
motivul  care  a provocat aceasta situatie, cu scopul de a se rezolva, după caz.  

 



 

 

UNDE POT GĂSI DECLARAŢIILE PE PROPRIA RASPUNDERE PE CARE LE SOLICITĂM? 

 
Declaraţiile pe propria raspundere cerute sunt incluse în propria solicitare, considerând ca au 
fost prezentate toate documentele. 
 
 

CE DOCUMENTE AR TREBUI SĂ  PREZINT, DEPINDE DE SOLICITAREA UTILIZATĂ ? 

 
CERERE DE DUPLICARE A CERTIFICATULUI DE FAMILIE NUMEROASĂ . 
Documentul care trebuie prezentat impreuna cu cererea este: 
 
DNI, NIE, sau paşaport  
Copie după DNI, NIE sau paşaport al solicitantului.  
 
CERERE DE MODIFICAREA  CERTIFICATULUI DE FAMILIE NUMEROASĂ DATORITA SCHIMBARII 
IMPEJURARILOR  FAMILIARE. 
Documentaţia  necesara prezentarii împreună cu cererea este urmatoarea:  
 
CERTIFICATUL RECTIFICAT: 
Copia Certificatului pe care doriţi să-l schimbaţi . 
 
DNI, NIE, sau paşaport  
A tuturor membrilor familiei  mai mari de 14 ani, a celor care solicita includerea în certificat,   
unde este cazul. 
 
ACREDITAREA  CIRCUMSTANTELOR PENTRU MODIFICARE 
Acreditarea  circumstanţelor invocate.  
 
CERERE DE REÎNNOIRE AL CERTIFICATULUI DE FAMILIE NUMEROASĂ  PENTRU STUDII. 
 
Documentaţia necesara prezentarii împreună cu cererea este urmatoarea:  
 
CERTIFICATUL CARE SE RENOVEAZA 
Copia Certificatului pe care doriţi să-l schimbaţi. 
 
DNI, NIE, sau paşaport  
Tuturor membrilor familiei care trebuie să fie inclusi în Certificat deoarece studiaza .  
 
STUDII ÎN CURS: 
Dovada studiilor efectuate de către  acei beneficiari care trebuie să rămână inclusi în Certificat 
din acest motiv. . Documentul trebuie să conţină durata preconizată a studiilor .  

 



 

CERERE PENTRU CERTIFICATUL  DE FAMILII NUMEROASE 
 

Se va utiliza această aplicaţie în cazul în care nu prezintă una dintre cele menţionate mai sus.    

Documentaţia necesara prezentarii împreună cu cererea este urmatoarea:  
 
CERTIFICATUL RECTIFICAT 
Copia Certificatului pe care doriţi să schimbaţi, dupa caz. 
 
DNI, NIE, sau paşaport  
Tuturor membrilor familiei cu varsta peste 14 de ani.  
 
LIVRET DE FAMILIE SAU UN DOCUMENT ECHIVALENT 
În care se specifică  legătura conjugala  a  titularilor , acolo unde este cazul. 
 
ÎNSCRIEREA IN REGISTRUL DE EVIDENTA A POPULATIEI 
Certificat (adeverinta,)cum ca toti membrii familiei sunt inscrisi in Registrul de evidenta a 
populatiei. 
 
DECLARAŢII PE PROPRIA RASPUNDERE INCLUSE ÎN PARAGRAFUL I DIN CERERE 
Este de ajuns  să fie semnate în cerere. Cu ele se stabileşte că:  
 
Nici un membru al familiei este inclus in alt Certificat,  şi nici nu a solicitat acest lucru. 
Datele membrilor familiei trebuie să corespundă cu cele din documetele prezentate. 
Că există o dependenţă economică  între membrii familiei, permiţându-le să fie incluşi în 
Certificat.  (A se vedea secţiunea următoare ). 
 
Cu toate acestea in unele situatii va trebui să se prezinte documente adiţionale,  (A se vedea 
sectiunea :( "alte situaţii" ). 
 
Dependenţa economică a mebrilor familiei între ei 
A se vedea "dependenţa economică între membrii familiei"  în secţiunea următoare "Cum  pot 
dovedi circumstanţele  specifice"  
 

 



 

 

CUM POT DOVEDI CIRCUMSTANŢELE  SPECIALE? 

 
Pentru a dovedi situaţiile enumerate în continuare, acolo unde este cazul,se vor prezenta in 
afara de cele indicate la punctul "¿CE DOCUMENTAŢIE TREBUIE SĂ  PREZINT, DEPINDE DE 
MODELUL SOLICITAT?", următoarele documente:  
 
DEPENDENŢĂ  ECONOMICĂ ÎNTRE MEMBRII FAMILIEI. 

 
Dependenţa economică trebuie să existe între toţi membrii familiei  cuprinsi in Certificat. Poate 
fi oricare dintre copii asupra părinţilor , a părinţilor asupra copiilor, sau după caz, pot fi dovedite 
una sau mai multe dintre următoarele situaţii:  
 
Dependenţă economică a copiilor  fata de părinţi: 
Atunci când copiii sunt din punct de vedere economic dependenţi  de părinţi . Cu toate acestea , 
ar putea avea venituri . Este posibil să existe una din situaţiile următoare: 
 
Copii fără venituri: 
Aceasta este situaţia cea mai frecventă . În acesc caz unul sau mai mulţi copii nu au venituri , 
sau dacă acestea sunt mai mici decât în calculul anual al Indicatorului Public de Venituri  
(IPREM). 
 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE : 
Inclusă în partea I a cererii.  
 
Copii cu incapacitate de muncă.  
Când unul sau mai mulţi copii sunt cu incapacitate de muncă,  dacă au o pensie, si daca aceasta 
inclusiv bonusurile, nu depăşeşte IPREM-ul. Fara îndoiala, pot avea orice alte venituri.  
 
Dovadă de incapacitate de muncă copil / copii.  
 
Dovadă a pensiilor copilului / copiilor.  
 
Dependenţă economică  a PĂRINŢILOR fata de copii  
Există situaţii în care părinţii sunt dependenţi de copii din punct de vedere economic , dar pot 
obţine Certificatul de Familie Numeroasă . Aceasta are loc atunci când unul sau mai mulţi copii 
au venituri superioare IPREM-ului,  în oricare din urmatoarele situatii: 
Există un singur moştenitor . 
Moştenitorul este inactiv, şi există  oricare dintre condiţiile I , II sau III  
 
Documentaţie  dovedind inactivitatea singurului moştenitor ,  şi: 
 
Moştenitorul are venituri  care nu sunt mai mari de două ori decât IPREM-ul. 
Documentaţie care dovedeşte  venitul Familiei. 
 
Unul din fraţi este cu handicap sau cu incapacitate de muncă. 
Dovadă de handicap sau de incapacitate de muncă.  
 
Veniturile copilului să nu depăşească 50% din totalul obţinut de restul familiei.  
 
 

 



 

Există doar doi moştenitori. 
Atunci când cel puţin unul din ei  este în incapacitate de muncă , este pensionar sau peste 65 de 
ani ,si venitul celor doi in  total, să nu depăşească  IPREM -ul. 
 
Dovadă de incapacitate de muncă sau de pensii , mama / tata. 
 
Dovada veniturilor Familiei. 
 
SOLICITAREA CATEGORIEI SPECIALE PENTRU A AVEA VENITURI ÎN FAMILIE SUB 75% DIN IPREM.  
(INDICATOR PUBLIC DE VENITURI DE EFECTE MULTIPLE) 

 
Documentaţia ce trebuie prezentata, este:  
 
Completând apartatul G din Cerere. 
 
Dovada veniturilor familiei. 
 
CEREREA CERTIFICATULUI PENTRU UNUL SAU MAI MULŢI FRAŢI ORFANI 

 
În cazul în care cererea este prezentată de mai mulţi fraţi orfani, si cand acestia sunt unicíi care 
figureaza in Certificat. 
 
DOCUMENTAŢIA   necesara: 
 
Completând apartatul F din Cerere. 
 
DECLARAŢIA PE PROPRIA RASPUNDERE privind dependenţa economică între ei, inclusă în 
APARTATUL I al CERERII. 
 
Se va prezenta  urmatoarea documentatie specifica : 
 
În cazul în care toţi fraţii sunt minori  sau în incapacitate din punct de vedere juridic iar tutorul, 
custodul sau asistentul maternal, nu contribuie la durabilitatea economică:  
Dovada de INCAPACITATE, TUTELA, CUSTODE SAU ASISTENT MATERNAL  , dupa caz. 
 
Dacă toţi fraţii sunt majori şi există dependenţă economică între ei:  
Dovadă de  VENITURILE  FRAŢILOR 
 
HANDICAP SAU INCAPACITATE DE MUNCĂ  

 
Document eliberat de ORGANISMUL COMPETENT . Indicarea gradului şi data expirării ,după caz. 
 
TUTORIA, CUSTODIA , PRE-ADOPTIA  SAU ADOPŢIA 

 
HOTĂRÂRE JUDICIARĂ SAU ADMINISTRATIVĂ  eliberată de Organul Competent. 
 
 
 
 
PENSIONARE 

 



 

 
DOCUMENT ELIBERAT DE ORGANISMUL COMPETENT . 
 
DESPARTIRE  SAU DIVORŢ 

 
În caz de despartirea sau divorţul  părinţilor , doar unul din ei va fi TITULAR. În cazul în care nu 
se ajunge la un comun acord între părinţi, de cine va fi TITULAR, va avea dreptul  acel părinte 
care va locui cu copiii. 

 

Documentaţia prezentată este următoarea:  

 

Sentinţa şi / sau reglementarea  ACORDULUI, depinde de caz.  
 
În care se declară cine are obligaţia legală să plătească pensie alimentară, precum şi regimul de 
vizite cu copii.  
 

DECLARAŢIA  PE PROPRIA RASPUNDERE  inclusă  în punctul H al cererii, semnată de ambii părinţi. 
Numai în cazul în care părintele cu obligaţia legală de a plăti întreţinerea copilului  apare ca 
Titular. 
 
În cazul în care nu au completat această declaraţie, se consideră a fi  în Certificat  părintele 
care locuieste împreună cu copii, având in vedere absenţa acordului părinţilor . 
 
DNI / NIE sau  PASAPORT: 
Al părintelui care semnează aprobarea în apartatul H al cererii şi care să nu fie inclus in 
Certificat. 
 
ÎNTRERUPEREA TEMPORARĂ  AL CONVIEŢUIRII 

 
Întreruperea temporară a convieţurii unui membru al  familiei din cauza studiilor, muncii, 
tratament  medical, de reabilitare, sau cauze similare:  
 
Dovada circumstanţelor invocate.  

 



 

 
Rezidenţa în Spania  

 
În cazul în care un membru al familiei nu are cetăţenie spaniolă  sau din ţările membre ale 
Uniunii Europene, sau a Acordului privind Spaţiul Economic European : 
 
Dovada de şedere legală în Spania  
A tuturor membrilor familiei care se află în această situaţie.  
 
Rezidenţa în afara Spaniei 

 
În cazul în care naţionalitatea este spaniolă, din ţările membre ale Uniunii Europene sau a 
Acordului privind Spaţiul Economic European, dar nu îşi au reşedinţa pe teritoriul spaniol:  
 
Cetăţenii spanioli care lucrează în instituţiil spaniole din străinătate.  
 
Dovada că sunt înscrişi in recesamantul electoral din regiunea Valencia.  
 
Cetăţenii din aceste ţări care nu sunt rezidenţi în Spania , dar muncesc in aceasta. 
 
Dovada ca cel puţin un membru al familiei  lucrează în mod legal în Comunitatea Valenciana.  
 
Documentele care atestă ţara de reşedinţă a tuturor membrilor familiei.  
 
 

   
 

Iulie 2009  
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