
 

ALOCATIA DE STAT 
STRĂINĂTATE 

  
 
 

 

● cerere tip – completata si semnata OBLIGATORIU 
de ambii parinti!+ Anexa UE (informaţii 
suplimentare) 

● certificat de casatorie- original si copie 

● livret de familie actualizat -original si copie 

● certificatul de nastere al copilului, - original si       
copie  

● carte de identitate al parintilor- original si copie  

● dosar plic  

● declaratie tip, daca parintii nu sunt casatoriti 

● extras de cont bancar, original, semnat si stampilat (         
pentru virarea banilor in cont)-pe numele titularului       
de cerere 

 

 

 
 

TOATE DOCUMENTELE SE PREZINTA SI IN ORIGINAL! 
 
Alocatiilor de stat pentru copii nascuti in statele membre UE! 
Pentru familiile care sunt sau au fost plecate intr-una din tarile UE se ataseaza la dosar si copii                  
dupa actele de rezidenta din tarile respective, pentru toti membrii familiei ( ex. Carta D”Identita               
pentru Italia si Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru              
Spania)+ se completeaza si anexa cu informatii suplimentare UE ! 
 
1. Anexa completa cu datele privind activitatea profesionala a parintilor in tara si in strainatate si                
data revenirii in tara in cazul in care familia s-a mutat definitiv inapoi in Romania; 
 
2. Acte de rezidenta din strainatate si actele ce contin numarul de identificare din statul strain in                 
copie certificata cu originalul pentru parintii si copii/declaratie notariala pentru fiecare parinte            



pentru cazul in care ambii sau unul dintre ei nu a locuit cu forme legale in strainatate si nu detine                    
astfel de acte de rezidenta; 
Suplimentar : 

Pentru cazul in care familia a revenit in Romania si niciunul dintre parintii nu mai               
desfasoara activitati profesionale in strainatate: 
 
3..Declaratie notariala a ambilor parinti cu precizarea datei intoarcerii definitive in Romania a             
familiei, precum si a datei incetarii activitatilor profesionale a ambilor parinti in strainatate; 
 
 
Pentru cazul in care unul dintre parinti sau ambii parinti desfasoara activitati profesionale             
in Romania: 
 
4. Contractele de munca sau adeverintele de la angajator cu precizarea datei angajarii pentru              
fiecare dintre parinti( in cazul succesiunii de contract de munca se vor atasa toate contractele/               
adeverintele doveditoare din perioada corespunzatoare dreptului la alocatia de stat pentru copii) 
 
Pentru cazul in care ambii parinti desfasoara activitati profesionale intr-un stat membru            
UE sau cazul in care unul dintre parinti desfasoara activitati profesionale intr-un stat             
membru UE si celalat parinte nu desfasoara activitati profesionale nici in tara si nici in               
strainatate: 
 
5.Documentul care atesta respingerea dreptului la alocatia de stat pentru copil in statul strain si               
motivul respingerii ( potrivit articolului 11 din Regulamentul Ce, NR 883/2004 regula de baza              
este ca dreptul la prestatii familiale se acorda in tatul in care parintii desfasoara activitati               
profesionale, ori se benefgicieaza de prestatii de somaj sau de pensii-de aceea parintii ar trebui sa                
solicit alocatiile din acest stat in primul rand si sa se adreseze statului roman in cazul                
respoungerii dreptului lor in strainatate) 
 
Pentru cazul in care familia a beneficiat de prestatii asimilate alocatiei de stat pentru copii               
in strainatate , insa platile au fost sistate inntrucat dreptul la prrestatii a incetat: 
 
6. Documentul care atesta incetarea dreptului la astfel de prestatii familiale cu data sistarii              
platilor mantionata. 
 


