
 

  
SERVICIUL PROTECTIA COPILULUI SI FAMILIEI 
Compartimentul  Alocaţii de Stat, Indemnizaţii şi Măsuri Excepţionale pentru Îngrijirea Copilului 

  

  

ACTE   NECESARE   PENTRU  DEPUNEREA  DOSARULUI  DE 

ALOCAŢIE  DE  STAT 

 

 

 
➢ Cerere tip pentru acordare alocaţiei de stat pentru copii (se ridică de la sediu) 

➢  Certificat naştere copil - copie şi original; 

➢  Cărți identitate părinți - copie şi original; 

➢  Certificat de căsătorie – original şi copie; 

➢  Extras cont pe numele solicitantului - (dacă se doreşte plata în cont 

bancar) 

➢  Dosar de carton cu șină; 

 

SE SEMNEAZĂ DE AMBII PĂRINȚI ÎN FAȚA FUNCȚIONARULUI 

CARE PRIMEȘTE CEREREA. 

 SE COMPLETEAZĂ OBLIGATORIU ADRESA DE E-MAIL. 
 

 

EXCEPȚII: 

 

- Copilul nu este recunoscut de tată – dovada o constituie CN 

- Părinții sunt despărțiți în fapt – declarația notarială a părintelui care solicită 

alocația sau ancheta socială întocmită de serviciul de specialitate din cadrul 

primăriei; 

- Unul dintre părinți este decedat – dovada CD; 

- Tatăl biologic al copilului nu este soțul mamei – declarație notarială; 

- Unul dintre părinți este cetățean al unui stat membru UE iar părintele care 

depune cererea declară nu are date despre celălalt sau sunt despărțiți în fapt – 

va completa cererea de alocație la partea rezervată celuilalt părinte cu 

numele/prenumele, data nașterii, locul unde au locuit împreună înainte 

de despărțire și se va efectua anchetă socială din care să rezulte dacă 

minorul locuiește efectiv în România. 
 

 

 

 

 



 

 
SERVICIUL PROTECTIA COPILULUI SI FAMILIEI 
Compartimentul  Alocaţii de Stat, Indemnizaţii şi Măsuri Excepţionale pentru Îngrijirea Copilului 

  

 

 

ACTE NECESARE ( OBLIGATORII ) PENTRU DEPUNEREA 

ALOCAȚIILOR DE STAT PENTRU COPII NĂSCUȚI ÎNTR-UN 

STAT MEMBRU 

 
➢ Cerere tip pentru acordare alocaţiei de stat pentru copii și solicitare 

suplimentară de informații (se ridică de la sediu) 
➢  Certificat naştere copil - copie şi original; 

➢  Cărți identitate părinți - copie şi original; 

➢  Certificat de căsătorie – original şi copie; 

➢  Extras cont pe numele solicitantului - (dacă se doreşte plata în cont 

bancar) 

➢  Dosar de carton cu șină; 

➢ Solicitarea suplimentară de informații trebuie COMPLETATĂ 

PERSONAL, CORECT ȘI COMPLET. 

SE SEMNEAZĂ DE AMBII PĂRINȚI ÎN FAȚA FUNCȚIONARULUI 

CARE PRIMEȘTE CEREREA. 

 SE COMPLETEAZĂ OBLIGATORIU ADRESA DE E-MAIL. 

  

1.A locuit cu REZIDENȚĂ în STATUL MEMBRU:  

-fotocopie act de identitate din țara respectivă 

-se va menționa numărul de identificare avut, respectiv:  

- Insurance Number – Anglia; 

-Codice Fiscale – Italia 

- DNI/NIE – Spania. 

 

2. Dacă unul dintre părinți (ambii) au lucrat cu Contract de Muncă – dovada din 

care să rezulte încetarea contractului de muncă. 

 

3. Dacă unul dintre părinți (ambii) nu au lucrat cu Contract de Muncă – în 

străinătate și nici în România la data depunerii cererii se vor completa atât cererea cât 

și suplimentul  

 

4. În cazul în care unul dintre părinți sau ambii lucrează ÎNCĂ în statul 

membru- se va solicita OBLIGATORIU – ALOCAȚIA în statul respectiv 

 

 



 

 

- în cazul în care nu îndeplinesc condițiile pentru primirea alocației în statul 

membru – se va anexa Decizia de Respingere eliberată de instituția competentă din 

Statul Membru. 

 

5. Dacă unul dintre părinți lucrează în România – la data depunerii cererii –  se 

va solicita adeverința eliberată de la angajator din care să rezulte DATA 

ANGAJĂRII. 

 

6. Se va completa obligatoriu adresa de E-MAIL a solicitantului. În cazul în care 

solicitantul nu deține pe cerere se va trece adresa de e-mail a primăriei de domiciliu. 

 

7. În situația în care ambii părinți împuternicesc o persoană – pentru a depune 

documentele privind alocația de stat, procuratorul/împuternicitul va completa cererea 

și suplimentul cererii de alocație cu NUMELE ȘI PRENUMELE PĂRINȚILOR. 

Semnătura aferentă cererii și suplimentului va fi a împuternicitului.  Se va anexa 

procura specială. 

 

 

8. SE SEMNEAZĂ DE AMBII PĂRINȚI ÎN FAȚA FUNCȚIONARULUI 

CARE PRIMEȘTE CEREREA. 

 

EXCEPȚII: 

 

- Copilul nu este recunoscut de tată – dovada o constituie CN 

- Părinții sunt despărțiți în fapt – declarația părintelui care solicită alocația sau 

ancheta socială întocmită de serviciul de specialitate din cadrul primăriei; 

- Unul dintre părinți este decedat – dovada certificat deces; 

- Tatăl biologic al copilului nu este soțul mamei – declarație notarială; 

- Unul dintre părinți este cetățean al unui stat membru UE iar părintele care 

depune cererea declară nu are date despre celălalt sau sunt despărțiți în fapt – 

va completa cererea de alocație la partea rezervată celuilalt părinte cu 

numele/prenumele, data nașterii, locul unde au locuit împreună înainte 

de despărțire și se va efectua anchetă socială din care să rezulte dacă 

minorul locuiește efectiv în România. 

 

 

 

 

 

CERERILE CARE NU DEȚIN TOATE DOCUMENTELE NECESARE 

NU VOR FI ACCEPTATE. VOR FI RESPINSE CA FIIND 

INCOMPLETE. 
 


