Alocația de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr.61/1993 privind alocația de
stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare, este o formă de ocrotire a statului,
de care beneficiază toţi copiii în vârstă de până la 18 ani (200 lei până la vârsta de 2 ani şi
84 lei peste 2 ani)
Atât alocația de stat cât și indemnizația pentru creșterea copiilor, beneficii de asistență
socială, se acordă numai la cererea scrisă a persoanei îndreptățite și pot fi solicitate printro singură cerere, modalitatea de depunere a actelor fiind astfel simplificată, prin Ordonanța
de Urgență nr.111/2010 privind indemnizația pentru creșterea copiilor, cu modificările și
completările ulterioare. Astfel, dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru a beneficia
de ambele drepturi, poate depune un singur dosar , format dintr-o singură cerere și actele
care să ateste condițiile de eligibilitate pentru ambele drepturi.

ACTE NECESARE:
Alocaţia de stat se plăteşte unuia dintre părinţi, tutorelui, curatorului , persoanei căreia ia fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a
fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii. Alocaţia de stat se acordă pe bază
de cerere(formularul3.1) completată şi semnată de ambii părinţi la care ataşaţi următoarele
acte doveditoare :












ACTUL DE IDENTITATE MAMA (copie și original)
ACTUL DE IDENTITATE TATA(copie și original)
CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI(copie și original)
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE/dacă este cazul(copie și original)
DECLARAȚIA TITULARULUI(formularul 3.4) cu privire la respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
UN DOSAR CU ŞINĂ
În cazul în care persoana solicitantă doreşte primirea alocaţiei de stat, prin transfer
bancar, ataşează un extras de cont sau orice dovadă eliberată de bancă care să conţină
obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele
persoanei solicitante, care este titularul de dosar ) , CNP titular, codul Iban şi ştampila
băncii. Contul în lei poate fi deschis la una dintre băncile prevăzute în listă
După caz, vor fi ataşate şi alte documente care să ateste condițiile de eligibilitate:
certificat de deces; actul de divorţ; actul de încredinţare a copilului, hotărârea de
încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de
instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.
Pentru situațiile în care copilul este născut în străinătate și/sau părinții lucrează în afara
României, se va completa de către fiecare părinte o declarație (formularul 3.3)cu
următoarele precizări:

Punctul 5 din declarația atașată se referă la cele DOUĂ acte care trebuie obligatoriu atașate
declaratiei:
Copia documentului din care rezultă motivul pentru care NU au dreptul la
alocații familiale în tara unde s-a nascut copilul sau țara în care locuiesc părinții;

Copia documentelor de identificare din țara unde locuiesc și din care să rezulte
cod de identificare/NIE/ codice fiscale etc.

Stabilirea și plata alocației de stat
Cererea pentru stabilirea alocaţiei de stat şi actele din care să rezulte îndeplinirea
condiţiilor legale de acordare a acestui drept, se depun la DGASPC Sector 1, doar dacă
reprezentantul legal al copilului are domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a
Sectorului 1
DGASPC transmite săptămânal, Agenţiei Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a
Municipiului Bucureşti, cererile înregistrate şi documentele justificative în baza unui
tabel centralizator, prevăzut prin lege.
Acordarea alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte prin decizia directorului executiv
al Agenţiei Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti
Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în
care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii
cererii, de către Agenţia Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti
În situaţia în care, după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, reprezentantul
legal optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris Agenţiei Pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti
Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în
care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare
Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, reprezentantul legal, depune la
Agenţie o cerere în acest sens
Reprezentantul legal este obligat să comunice în scris Agenţiei orice modificare
intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii
drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acesteia
În cazul schimbării de domiciliu sau de reşedinţă în aria de competenţă a aceleiaşi
direcţii teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariţia modificării,
reprezentantul legal comunică în scris, în termenul de 15 zile , Agenţiei, modificarea
În cazul în care noua adresă de domiciliu se află în aria de competenţă a altei Agenţii de
Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti, Agenţia care a efectuat plata până la apariţia
modificării procedează la încetarea plăţii şi comunică în scris Agenţiei din judeţul de
domiciliu al titularului datele necesare reluării plăţii

