Dreptul la alocaţia de stat pentru pentru copil
Cine are dreptul să obţină alocaţia de stat pentru copil?
Dacă sunteţi cetăţean străin sau apatrid şi aveţi un drept de şedere în România copiii
dumneavoastră, indiferent de cetăţenie, au dreptul să primească alocaţia de stat lunară, dacă
îndeplinesc următoarele condiţii:
 Locuiesc împreună cu părinţii sau cu unul dintre părinţi
 Au vârsta mai mică de 18 ani, sau au împlinit 18 ani dar sunt încă înscrişi la liceu sau la
o şcoală profesională, până la terminarea studiilor
 Tinerii care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care
repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical
(!) Alte forme de ajutor acordate la naşterea copilului, precum alocaţia pentru copilul nounăscut sau trusoul pentru copilul nou-născut, care se acordau o singură dată şi la cerere,
nu se mai acordă.
(!) În cazul în care copilul dumneavoastră nu are un Cod Numeric Personal -CNP (ex: nu
are documente de şedere, este solicitant de azil de mai puţin de 1 an şi cererea nu a fost
soluţionată etc.) puteţi solicita eliberarea acestuia Inspectoratului General pentru Imigrări,
motivând în cerere faptul că CNP-ul va fi folosit în scopul solicitării alocaţiei pentru copil.
Cât este alocaţia de stat lunară în 2012?
Suma pe care un copil o primeşte se modifică periodic. Pentru luna mai 2013 aceasta
este:
 200 lei, pentru copiii cu vârsta între 0 – 2 ani/respectiv până la 3 ani, în cazul copilului
cu handicap;
 42 lei, pentru copiii între 2 -18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit 18 ani,
până la finalizarea studiilor.
Când trebuie depusă cererea pentru alocaţie?
Cererea pentru alocaţia copilului se va putea depune la o lună după naşterea copilului,
urmând ca aceasta să poată fi încasată începând cu luna următoare depunerii cererii
În cazul în care cererea pentru alocaţie este depusă mai târziu, acesta se poate plăti
pentru perioadele anterioare, dar nu pentru mai mult de 12 luni. În momentul în care depuneţi
dosarul va trebui să solicitaţi obţinerea retroactivă a alocaţiei.
Pot obţine alocaţia pentru copil şi retroactiv?
Pentru copiii cetăţenii români sau străini cu un drept de şedere în România care nu au
fost înscrişi pentru alocaţie (ex: situaţia celor care nu au fost în ţară în ultimii ani) sau care au
avut alocaţia suspendată, se poate depune o cerere de obţinere a alocaţiei retroactiv, astfel:
 în cazul în care copilul a fost înscris şi a beneficiat de alocaţie la un moment dat, însă
aceasta a fost suspendată (ex: din cauză că persoana nu a fost în ţară), se poate cere
obţinerea alocaţiei retroactiv pentru o perioadă de maxim 3 ani.
Ex: dacă un copil cetăţean român sau străin cu un drept de şedere valabil în România
nu a luat alocaţia pe ultimii 5 ani, alocaţia fiindu-i suspendată, va trebui depusă o
cerere în acest sens pentru obţinerea retroactiv a alocaţiei pentru ultimii 3 ani.
Dosarul pentru solicitarea alocaţiei trebuie depus la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială (pentru cei cu domiciliul în Bucureşti) sau la Agenţia Judeţeană
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din judeţul în care aveţi domiciliul.
 În cazul unui dosar nou, pentru un copil care nu a beneficiat niciodată de alocaţie în
România, dar care are cetăţenia română sau un permis de şedere în România eliberat



de cel puţin 1 an, se va putea solicita obţinerea retroactivă a alocaţiei pentru
ultimele 12 luni.
Dosarul pentru obţinerea alocaţiei pentru ultimele 12 luni se va depune la Direcţia de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Primăriei localităţii de care
aparţineţi cu domiciliul sau la primăria de sector (în cazul persoanelor din Bucureşti).

Cine poate încasa alocaţia copilului?
 Reprezentantul legal: părintele, tutorele legal sau asistentul maternal care are în grijă
copilul respectiv.
 Copilul, dacă a împlinit vârsta de 14 ani şi dacă reprezentantul legal depune o cerere în
acest sens.
 Copilul, dacă a împlinit 18 ani şi depune personal o cerere prin care solicită să îşi poată
ridica singur alocaţia.
Ce conţine dosarul şi unde trebuie depus?
Dosarul pentru alocaţie trebuie depus la:
 Primăria oraşului/comunei în care locuiţi sau la primăria de sector (în cazul celor cu
domiciliu în Bucureşti) – Serviciul de Asistenţă Socială pentru dosarele noi, ale copiilor
care nu au beneficiat de alocaţie în România.
sau
 la Agenţia Naţională/Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru dosarele celor
care au obţinut la un moment dat alocaţie, însă aceasta a fost suspendată pentru o
perioadă de timp.
(!) Vă recomandăm să verificaţi lista documentelor necesare depunerii dosarului, pentru că
acestea pot fi diferite de la un loc la altul, sau se pot schimba.
Actele care trebuie depuse sunt următoarele:

Cerere tip pe care o puteţi lua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei sau de la
Agenţia Naţională/Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (după caz).

Certificatul de naştere al copilului (original şi copie) pentru copiii cetăţeni români

Certificatul de căsătorie sau livret de famile (în cazul persoanelor necăsătorite)

Permisul de şedere al copilului sau buletinul (dacă este cazul) original şi copie

Buletinul sau permisul de şedere al părintelui care solicită să fie titularul alocaţiei
(original şi copie)

Datele contului în care doreşte să fie depuşi banii (care să fie pe numele persoanei care
va încasa alocaţia) în cazul în care se optează pentru virarea banilor în cont.

Un dosar cu şină
Atenţie!
(!) În cazul copiilor cetăţeni străini, născuţi în străinătate, nu este necesară depunerea unei
copii după certificatul de naştere ci trebuie depusă doar o copie a permisului de şedere al
copilului.
(!) În cazul copiilor cetăţeni români, născuţi în străinătate, va trebui depus la dosar un
certificat de naştere românesc eliberat fie de autorităţile române (transcris) sau un
certificat de naştere românesc eliberat de misiunile diplomatice ale României din
străinătate.
Cum primesc banii aferenţi alocaţiei copilului?
Alocaţia copilului se acordă lunar şi poate fi obţinută, în funcţie de opţiunea pe care o
preferaţi în momentul depunerii dosarului, astfel:
 prin mandat poştal (poştaşul vă aduce lunar alocaţia acasă sau o veţi putea ridica de
la poştă)
 în cont curent personal sau cont de card.

Verificaţi la Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei care sunt băncile în care puteţi
primi alocaţia pentru copii.

