
          Începând cu data de 01.01.2011 a fost  adoptată Legea  nr.277/2010, privind 
alocatia pentru sustinerea  familiei, data la care a fost abrogate Ordonanța de 
Urgență nr.105/2003, privind alocatia familială complementară/ de  sustinere 
pentru   familia  monoparentală. 
 

        Principalele prevederi ale  noului act normative sunt: 
 

      Stabilirea  limitei maxime de venituri  până la care se acordă alocația la 
530 lei/  membru de familie. 
 

        Diferențierea acordării alocațiilor familiale în  funcșie de veniturile familiilor și 
numărul de copii din familie, respectiv stabilirea a două tranșe de venituri astfel: 
 

FAMILIA CU 2 PARINTI (complementara) 

 

    Cuantum nou 

 

VENITURI  0-200 LEI 1 copil 

 
40 lei 

 2 copii 

 
80 lei 

 3 copiiI 

 
120 lei 

 4 sau mai multi copii 

 
160 lei 

VENITURI  201-530 LEI 1 copil 

 
33 lei 

 2 copii 

 
66 lei 

 3 copii 

 
99 lei 

 4 sau mai multi copii 

 
132 lei 

 

 

FAMILIA CU 1 PARINTE (monoparentala) 

 

   Cuantum nou 

 

VENITURI  0-200 LEI 1 copil 

 
65 lei 

 2 copii 

 
130 lei 

 3 copii 

 
195 lei 

 4 sau mai multi copii 

 
260 lei 

VENITURI  201-530 LEI 1 copil 

 
60 lei 

 2 copii 

 
120 lei 

 3 copii 

 
180 lei 

 4 sau mai multi copii 

 
240 lei 



PLAFON MAXIM 530 LEI / MEMBRU DE FAMILIE 

 

 

FAMILIA CU 2 PARINTI (complementara) 

 

 Cuantum vechi Cuantum nou 

VENITURI   0-200 LEI 1 copil 

 

30 lei 40 lei 

 2 copii 

 

60 lei 80 lei 

 3 copiiI 

 

90 lei 120 lei 

 4 sau mai multi copii 

 

120 lei 160 lei 

VENITURI  201-530 LEI 1 copil 

 

25 lei 33 lei 

 2 copii 

 

50 lei 66 lei 

 3 copii 

 

75 lei 99 lei 

 4 sau mai multi copii 

 

100 lei 132 lei 

 

 

FAMILIA CU 1 PARINTE (monoparentala) 

 

 Cuantum vechi Cuantum nou 

VENITURI   0-200 LEI 1 copil 

 

50 lei 65 lei 

 2 copii 

 

100 lei 130 lei 

 3 copii 

 

150 lei 195 lei 

 4 sau mai multi copii 

 

200 lei 260 lei 

VENITURI   201-530 LEI 1 copil 

 

45 lei 60 lei 

 2 copii 

 

90 lei 120 lei 

 3 copii 

 

135 lei 180 lei 

 4 sau mai multi copii 

 

180 lei 240 lei 

 

� Acordarea alocaţiei este condiţionată de nedeţinerea în proprietate / folosinţă de catre 

solicitant a unuia dintre bunurile prevăzute în tabelul de mai jos: 

 

 

 BUNURI IMOBILE 

1. Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte immobile aflate 

in proprietate; 

 BUNURI MOBILE 

2. Aparatura electronica: camera video, amplificatoare audio, copiatoare; 

3. Obiecte de valoare: tablouri si obiective de arta, obiective ornamentale , bijuterii sau 

monezi din metale pretioase, obiecte de cristal si portelan de mare valoare, blanuri de 



valoare mare, in stare vandabila; 

 MIJLOACE DE TRANSPORT 

4. Motociclete si autoturisme cu o valoare mai mica de 10 ani 

  AUTOVEHICULE: 

5. Autoutilitare 

6. Autocamioane cu sau fara remorci 

7. Rulote 

8. Salupe 

9. Barci cu motor 

10. Scutere de apa 

11. Iahturi 

12. Autobuze 

13. Microbuze 

 UTILAJE AGRICOLE 

14. Tractor 

15. Combina autopropulsata 

 UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLA 

16 Presa de ulei 

17 Moara de cereale 

 UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL 

18 Gater  

19 Alte utilaje actionate hidraulic, mechanic sau electric 

20 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei 

 TERENURI 

 

21. Terenuri intravilane, inclusive cel pe care se afla locuinta de domiciliu, cu suprafata 

mai mare de 1000 mp in zona urbana si 2000 mp in zona rurala; 

22. Terenuri extravilante in zona colina de ses si de munte cu potential productie cu 

suprafata mai mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3 membrii si 2 ha pentru familiile 

cu peste 3 membrii; 

 CATEGORII DE ANIMALE / PASARI 

23. Peste 2 bovine 

24. Peste 3 porcine 

25. Peste 5 ovine / caprine 

26. Peste o cabaline 

27. Peste 10 capete de iepuri de casa 

28. Peste 25 capete de pasari 

29. Peste 5 familii de albine 

30. Crescatorii a caror productie se comercializeaza 

 

 

 

 

 


