
 
ZONA FIORENTINA SUD EST 

Comune di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle,  Fiesole, Figline Incisa 
Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, 

Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo 
 
 

MĂSURĂ EXTRAORDINARĂ PENTRU SUSȚINEREA PLĂȚII CHIRIEI CA URMAREA A 
 URGENȚEI COVID-19 

 

Despre ce este vorba 

Familiile care din cauza urgenței COVID 19 se află într-o situație de mare nevoie economică pot avea acces 
la ajutorul extraordinar destinat muncitorilor (angajați și autonomi) care ca urmarea urgenței epidemiologice 
de Covid-19 au încetat, redus sau suspendat propria activitate de muncă și care se află în dificultate cu plata 
chiriei.  
 
Cum se prezintă cererea 

Cererea de participare trebuie să fie prezentată accesând site-ul Primăriei comunei de reședință cu 
modalitățile indicate de fiecare Primărie, începând de joi 23 aprilie 2020 până la ora 23.59 al zilei 13 mai 
2020. 
 

Cine poate face cererea 

Pentru a avea acces la ajutor este necesar:  

a) să aveți reședința în Comuna_____________în locuința pentru care plătiți chiria; 

 
b) să aveți un contract de chirie în regulă de folosire a locuinței, îrnregistrat legal, care se referă la 

locuința în care avețeți reședința; 
 

c) să nu aveți (proprietate sau uzufruct), altă  locuință adecvată exigențelor nucleului familial, care să se 
afle la o distanță care să fie egală sau inferioară de 50 Km de la Comuna în care s-a prezentat 
cererea. 
 

d) Să aveți o valoare I.S.E. (Indicator de Situație Economică), care să nu depășească suma de Euro 
28.684,36 pentru anul 2020.  Dacă solicitantul nu are atestatul pe 2020 poate indica în cereare că a 
prezentat Dichiarazione Sostitutiva Unica în anul 2020 indicând Protocolul Inps. Alternativ va putea 
prezenta atestatul I.S.E.  din anul 2019; 
 

e) Să aveți o reducere a venitului nucleului familial într-o măsură care să nu fie inferioară la 30% 
(treizeci la sută) pentru cauze legate de urgența epideomiologică Covid-19 calculată comparând 
totalul intrărilor nucleului familial în luna martie 2020, cu totalul intrărilor din luna martie 2019 
 
Această reducere se poate referi atât la veniturile activității de angajat (reducerea orarului de muncă, 
cassa integrazione, etc.), cât și la munca autonomă (referit în mod particular la categoriile ATECO a 
căror activitate a fost suspendată ca urmare ale hotărârilor guvernului), și a veniturilor de muncă cu 
contracte care nu sunt pe timp indeterminat de orice tip; 

 



Cine este exclus de la ajutor 

a) Acest ajutor nu este cumulabil cu ajutorul pentru autonomia tinerilor de la Misura GiovaniSì relativ chiriei 
pentru locuințe autonome pe anul 2020; 

b) Nu pot avea acces la ajutor posesorii de locuințe de Reședință Publică (E.R.P.) 
 

Criterii pentru formarea clasamentului   

Clasamentele vor fi formate pe baza atribuirii următoarelor punctaje: 
 
PUNCTAJ PENTRU VALOAREA I.S.E. PE ANUL 2019 
 
Valore I.S.E. de la € 0,00 la € 6.700,00 Puncte 4 
Valoare I.S.E. de la € 6.700,01 la € 13.400,00 Puncte 3 
Valoare I.S.E. de la € 13.400,01 la € 20.000,00 Puncte 2 
Valore I.S.E. de la € 20.000,01 la € 28.684,36 Puncte 1 
 
PUNCTAJ PENTRU REDUCEREA VENITULUI CA URMARE A URGENȚEI EPIDEOMIOLOGICE COVID-
19 ÎN LUNA MARTIE 2020 FAȚĂ DE LUNA MARTIE 2019 
 
Reducerea venitului de la 30% la 40% Puncte 1 
Reducerea venitului de la 41% la 60% Puncte 2 
Reducerea venitului de la 61% la 80% Puncte 3 
Reducerea venitului de la 81% la 100% Puncte 4 
 
PUNCTAJ PENTRU PREZENȚA FIILOR MINORI ALȚI COMPONENȚI CU HANDICAP ÎN NUCLEUL 
FAMILIAL 
 
Pentru fiecare minor prezent în nucleul familial  Puncte 0,3 
Pentru fiecare individ cu o invaliditate egală sau superioară de 67% în 
nucleu și/cu certificat de handicap pe baza legii L. 5/2/1992, n. 104 

Puncte 0,3 

 

Suma acordată drept ajutor 

Ajutorul acestei Măsuri extraordinare va acoperi 50% din chirie și, oricum, suma nu va depăși 300 €/lună. 
Ajutorul corespunde unei perioade de 3 luni succesive începând cu aprilie 2020 și va fi acordat ca urmarea a 
aprobării definitive. 
Ajutoarele vor fi plătite în funcție de ordinea clasamentului până la terminarea sumelor disponibile și vor fi 
plătite cu un ordin de plată. 

Avertismente 

Persoanele admise la acest aviz vor putea prezenta cerere și la Bando contributo affitto 2020 (se prevede că 
va ieși în iunie/iulie). Suma acordată drept măsură extraordinară pe baza acestui Aviz va fi scăzută din suma 
datorată pe baza Bando contributo affitto 2020. 
Clasamentul admișilor și lista exclușilor vor fi publicate în formă anonimă pe baza legii în vigoare referitoare 
la privacy. 

 
Documente de anexat la cerere 

 
OBLIGATORII 

• copia documentului de identitate a persoanei care prezintă cererea; 
 
 
 
FACULTATIVE 

• copia contractului de chirie (dacă nu a fost deja depozitată la Primărie pentru ajutorul de integrare a chiriei pe 
anul 2018/2019); 



• documente relative la reducerea și/sau suspendarea activității de muncă; 
• copia actului de despărțire sau divorț. 
• documente care să demonstreze proprietatea relativă la cota de drept real asupra imobilului și documentele care 
demonstrează că locuința nu este la dispoziția nucleului familial; 

• documente care atestează handicapul grav sau invaliditatea. 


