
Venitul de solidaritate activă
Cum funcționează ?

Ce este RSA?
Este o indemnizație lunară finanțată de 
departament. Aceasta este plătită de Casa de 
alocații familiale (CAF) sau de Casa de Ajutor 
Reciproc în sectorul agricol (MSA).

RSA se adresează persoanelor care nu 
au mijloace de trai sau care au venituri 
insuficiente, în anumite condiții.

Persoanele de naționalitate străină trebuie să 
îndeplinească condiții specifice de ședere. 
Pentru mai multe detalii, contactați serviciile 
specializate din CAF sau MSA.

Cum se calculează ?
Nivelul RSA depinde de :
 componența familiei dvs.
  mijloacele de trai ale familiei dvs. (venituri 

din muncă, prestații, pensii etc)
 locuința dvs.
 situația dvs. profesională.

Aceasta este recalculată la fiecare 3 luni.

Care sunt demersurile pe care 
trebuie să le faceți ?
La fiecare 3 luni, trebuie să aduceți la 
cunoștința CAF sau MSA mijloacele dvs. 
de trai, completând Declarația trimestrială 
privind mijloacele de trai (DTR). 

În caz contrar, plata RSA se suspendă.

Trebuie să informați imediat CAF sau MSA 
dacă au loc modificări în situația dvs. 
familială, profesională sau în ceea ce privește 
veniturile.

Se pot acorda ajutoare 
suplimentare
Există ajutoare complementare pentru 
locuință, sănătate și mobilitate.

Acestea nu se acordă automat și necesită o 
evaluare a situației dvs. individuale.

Solicitați informații de la referentul dvs.

Ce implică suportul ?
Beneficiarul RSA are dreptul la un sprijin 
personalizat adaptat nevoilor sale, pentru a 
susține demersurile sale pe parcursul inserției 
sociale și/sau profesionale.

Acesta este organizat de către un referent 
unic care poate fi :

  un consilier profesional  
(de la Centrul de forță de muncă, planurile 
locale pentru inserție și locuri de muncă...) 
pentru suport profesional

  un asistent social  
(Casa Departamentului de Solidaritate, 
unele Centre comunitare de Acțiune 
Socială etc.), pentru suport social, dacă nu 
puteți căuta imediat un loc de muncă.

Acest suport este, de asemenea, o obligație 
și trebuie respectat, în caz contrar, 
indemnizația dumneavoastră va fi diminuată.



Sănătate
Pentru a beneficia de asigurare socială, există 
mai multe posibilități :

 Protecția universală de boală (PUMA)

  Solidaritatea complementară de sănătate 
(CSS).

Acestea depind de situația dvs. și se acordă 
în anumite condiții. Puteți obține informații 
la Casa Primară pentru Asigurări de Sănătate 
(CPAM).

Transport
Puteți beneficia de reduceri la mijloacele de 
transport.

  În zona metropolitană Bordeaux : Dacă 
locuiți în zona metropolitană Bordeaux 
și sunteți în căutarea unui loc de muncă, 
puteți beneficia, în funcție de nivelul 
resurselor dvs., de gratuitate la transportul 
public.

  În departamentul Gironde: în funcție de 
nivelul resurselor dvs., puteți beneficia de 
un tarif unic de 0,40 eurocenți, oricare ar fi 
traseul pe care vă deplasați.

  În departamentul Nouvelle Aquitaine: 
cardul Sesame vă permite să călătoriți 
gratuit cu trenul (24 călătorii sau 12 călătorii 
dus-întors) în interiorul departamentului, 
dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă 
sau dacă resursele dvs. nu depășesc un 
anumit nivel.

Locuința
Există diferite forme de ajutor pentru a găsi 
sau pentru a vă păstra locuința. Asistentul 
social al Casei Departamentului de Solidaritate 
sau CCAS vă poate informa. 

De asemenea, tarifele sociale vă permit să 
beneficiați de reduceri la facturile de gaze și 
energie electrică.

Solicitați informații de la referentul dvs.


