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              CONDITIILE  DE ACORDARE  A ALOCA�IEI  DE STAT PENTRU COPII 
 
           Aloca�ia de stat pentru copii prev�zut� de Legea nr. 61/1993 privind aloca�ia de stat pentru 
copii, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se acord� tuturor copiilor în vârst� de pân� 
la 18 ani, cet��eni români, f�r� discriminare, precum �i tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care 
urmeaz� cursurile înv���mântului liceal sau profesional organizate în condi�iile legii, pân� la terminarea 
acestora. 
          Beneficiaz� de aloca�ie de stat pentru copii �i copiii cet��enilor str�ini, precum �i ai persoanelor 
f�r� cet��enie reziden�i/rezidente în România, în condi�iile legii, dac� locuiesc împreun� cu p�rin�ii. 
           Cererile pentru stabilirea aloca�iei de stat pentru copii �i actele din care rezult� îndeplinirea 
condi�iilor legale de acordare a acestui drept se depun �i se înregistreaz� la prim�ria comunei, 
ora�ului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucure�ti, pe a c�rei/c�rui/c�ror raz� teritorial� 
î�i au domiciliul sau re�edin�a, dup� caz, reprezentan�ii legali ai copiilor. 
             Dreptul la aloca�ia de stat pentru copii se stabile�te, prin decizie a directorului executiv   al 
agentiilor judetene de prestatii sociale, începând cu luna urm�toare celei în care s-a n�scut copilul, 
iar plata drepturilor se face începând cu luna urm�toare depunerii cererii. 

  
  Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este : 
 
   - 200 de lei pentru copii cu vârsta de pâna la 2 ani 
    -  42 de lei pentru copii cu vârsta de peste  2 ani 
 

 



 
ACTELE  NECESARE PENTRU ALOCA�IA DE STAT PENTRU COPII 
 
 
- Cerere tip 
- copie CI/BI p�rin�i – 1 copie xerox pentru mam� �i 1 copie xerox pentru tat�; 
- copie si original - certificat de na�tere copil; 
- copie si original -  livret de familie- actualizat ( se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare  
                                                                                                                                                        Civil�; 
- copie hot�râre de încredin�are, dac� este cazul; 
- copie hot�râre de adop�ie, dac� este cazul; 
- copie acte re�edin��, în cazul în care unul dintre p�rinti sau ambii are/au re�edin�a intr-una dintre  
                                                                                                                                            t�rile U.E;  
- extras de cont pe numele titularului, dac� aloca�ia se va vira într-un cont bancar  
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