ANEXĂ
Norme metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
Art. 1 - (1) Beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei, denumită în continuare alocație,
prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, denumită în continuare
Legea nr.277/2010, familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România.
(2) Alocația se acordă şi familiilor şi persoanelor singure care nu au cetăţenie română, dacă
se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau
cetățeni străini, denumiți în continuare cetățeni străni, pe perioada în care au domiciliul sau,
după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
b) sunt cetăţeni străini şi apatrizii care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în
România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protecţie umanitară prevăzută de lege;
c) apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.
Art. 2 - (1) Beneficiază de alocaţia pentru susținerea familiei numai familiile care îndeplinesc
condiţia de a locui și gospodări împreună atât soții/bărbatul și femeia necăsătoriți, cât şi copiii pentru
care se solicită acest drept şi se află în întreţinerea acestora.
(2) În perioada în care unul dintre soţi este detaşat pe perioadă determinată, în interes de
serviciu ori efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, condiţia de a locui împreună se
consideră îndeplinită.
(3) Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea familiilor definite la art. 2 din Legea
nr.277/2010, copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure,
copiii încredințați în vederea adopției, copiii aflați în plasament sau în plasament în regim de urgență,
sau pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, cu excepția celor aflați în plasament la asistentul
maternal profesionist.
(4) În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în altă
localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, condiţia de a locui împreună se consideră
îndeplinită şi pe această perioadă, dacă se prezintă dovada că sunt în întreţinerea familiei ori a
persoanei singure.
(5) Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocație doar pentru copiii săi, luându-se în
considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu excepția celor
provenite din alocațiile de plasament și alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea
cheltuielilor lunare, în condițiile legii.
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Art. 3 - (1) Alocaţia se acordă lunar, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, întocmită
de reprezentantul familiei, care se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după
caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială familia îşi are domiciliul ori
reşedinţa.
(2) În cazul familiei fără domiciliu sau reşedinţă şi al celei fără locuinţă, cererea de
acordare a alocaţiei se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a
sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială aceasta trăieşte, însoțită de o declaraţie pe
propria răspundere că nu a solicitat alocaţia de la alte primării.
(3) Pentru cetăţenii străini ori apatrizi cererea se înregistrează la primăria comunei, orașului,
municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială domiciliază
ori îşi are reşedinţa familia.
(4) Formularul de cerere și declarație pe proprie răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4 - (1) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (1) din Legea nr.277/2010, reprezentantul familiei
se stabileşte de către soţi sau, în caz de neînţelegere între aceştia, de către autoritatea tutelară.
(2) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (2) din Legea nr.277/2010, reprezentantul familiei
este persoana singură.
(3) În cazul persoanei singure care are copii în întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani,
reprezentantul familiei este persoana singură dacă are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz,
reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.
(4) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (3) din Legea nr.277/2010, reprezentantul familiei
se stabileşte de comun acord, de către persoanele care locuiesc și se gospodăresc împreună și în caz
de neînțelegere între acestea, se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1).
Art. 5 – (1) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 3 alin. (1) este însoţită de
actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia și după caz, privind frecventarea
cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.
(2) În situaţia în care familia definită la art. 2 din Legea nr.277/2010 este beneficiară de
ajutor social, alocaţia se acordă la cererea reprezentantului familiei, însoţită numai de livretul de
familie.
Art. 6 - (1) Actele doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică
faţă de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.
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(2) În situaţia în care livretul de familie nu este completat la zi cu modificările survenite în
componenţa familiei, serviciul de stare civilă al consiliului local are obligaţia de a-l actualiza în
termen de 10 zile de la data depunerii cererii de solicitare a alocaţiei.
(3) În situaţia în care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civilă al consiliului
local are obligaţia de a-l elibera în termen de 30 de zile de la data solicitării alocaţiei.
(4) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este
evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată sau,
după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:
a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor definite la art. 2 din Legea
nr.277/2010;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru
măsura plasamentului, potrivit legii;
f) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau,
după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit
legii;
g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare,
potrivit legii;
h) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore, lipsite de
capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, pentru situația prevăzută la art. 4 alin. (3),
respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia
directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după
caz, prin hotărâre judecătorească.
i) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
j) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai
mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea
copiilor;
k) după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.
(5) Pentru familiile cetăţenilor străini sau apatrizi nu se solicită livretul de familie.
Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal se dovedesc
cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse și legalizate, precum şi cu alte
documente eliberate de autorităţile române competente.
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Art. 7 – (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii acesteia le realizează, sau după caz, le-au realizat, în luna anterioară
solicitării dreptului, așa cum sunt acestea prevăzute la art.8 alin.(1) – (7) din Legea nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în
formularul de cerere.
(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, înscrise în cererea și declarația pe proprie
răspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator sau de alte autorități competente.
(4) În situaţia în care familia definită la art. 2 din Legea nr.277/2010 locuieşte și
gospodărește împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea
venitului net lunar pe membru de familie, cu excepţia părții ce revine de drept din veniturile lunare
nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie, precum și a sumelor reprezentând obligaţii
legale de întreţinere față de copiii pentru care se solicită dreptul/și sau, după caz, față de părinții
acestora.
Art. 8 - (1) Familiile definite la art.2 din Legea nr.277/2010, care au în întreţinere copii de vârstă
şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei
forme de învăţământ organizată potrivit legii și nu înregistrează absențe nejustificate în cursul unui
semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8.
(2) La depunerea cererii de acordare a alocației, reprezentantul familiei prezintă la dosar o
adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt înscriși copiii, care să ateste că aceștia
frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.
(3) Beneficiază de alocaţie şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, dar care
întrerup temporar frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii sau repetă anul
şcolar numai din motive de sănătate dovedite cu certificat medical.
(4) Alocaţia se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare.
(5) Pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă
şcolară şi care nu frecventează o formă legală de învăţământ, alocaţia se acordă cu condiţia
prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a dovezilor prevăzute la art 8 alin.
(2) din Legea nr.277/2010.
Art. 9 – (1) În vederea soluţionării cererii pentru acordarea alocaţiei, primarul dispune, în mod
obligatoriu, verificarea prin anchetă socială, la domiciliu sau, după caz, la reşedinţa solicitantului, a
situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.
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(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) verificarea prevăzută la alin. (1) se va
efectua la locul indicat de solicitant, de către o comisie formată din cel puţin două persoane.
(3) Ancheta socială se efectuează, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, de
către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz,
de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de
specialitate al primarului.
(4) Pentru definitivarea anchetei sociale persoanele prevăzute la alin. (3) pot utiliza şi
informaţii de la persoane sau instituţii care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a familiei
solicitantului de alocaţie.
(5) Ancheta socială prevăzută la alin.(1), precum și anchetele sociale prevăzute la art. 24
alin.(3), art. 26 alin.(1) și art. 29 alin.(2) din Legea nr.277/2010, se întocmesc potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 10 – (1) Dreptul la alocaţie se stabilește prin dispoziție scrisă a primarului și se acordă începând
cu luna următoare înregistrării cererii, inclusiv pentru situaţiile prevăzute la art. 6 alin.(2) şi (3).
(2) Dispoziţia primarului de stabilire a dreptului la alocaţie se transmite la agențiile pentru
prestații sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenții
teritoriale, însoţită de copia cererii și declarației pe propria răspundere, certificată de primar.
(3) Primarul are obligația de a transmite agenției teritoriale, pe bază de borderou,
documentele prevăzute la alin.(2), până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară.
Borderoul se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr.3.
(4) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului împreună cu
ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.
Art. 11 – (1) Plata drepturilor de alocaţie se face prin decizie a directorului executiv al agenției
teritoriale, emisă pe baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (2).
(2) Plata alocației se asigură lunar de către agențiile județene pe bază de mandat poștal,
sau, după caz, în cont personal sau în cont de card, potrivit dispozițiilor art 23 din Legea nr.277/2010.
Art. 12 - (1) Pentru copiii de vârsta școlară din familiile beneficiare de alocație, inspectoratele
școlare județene, respectiv ale municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare,
au obligația de a comunica agențiilor teritoriale, până la data de 15 a lunii următoare încheierii
semestrului școlar, situația privind absențele școlare înregistrate de către acești copii, conform
formatului electronic convenit cu agențiile teritoriale.
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(2) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), agențiile teritoriale transmit
inspectoratelor școlare, până la 15 a ultimei luni a semestrului școlar, evidența electronică a copiilor
de vârstă școlară din familiile beneficiare de alocație.
(3) Evidența electronică, în formatul transmis de agențiile teritoriale, va fi completată de
către inspectoratele școlare pe baza situației centralizatoare a absențelor școlare comunicată de
unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii din familiile beneficiare de alocație.
(4) Evidența electronică a absențelor școlare pentru copiii de vârstă școlară din familiile
beneficiare de alocație, va conține în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale
copiilor și reprezentanților familiei, adresa de domiciliu sau reședință și numărul de absențe
înregistrate.
(5) Procedura de transmitere a situației centralizatoare a absențelor școlare, prevăzută la
alin.(3), de către unitățile de învățământ va fi stabilită de către Ministerul Educației Cercetării,
Tineretului și Sportului.
(6) Pentru anul școlar 2010 – 2011, în vederea aplicării prevederilor alin. (1) –(5),
inspectoratele școlare transmit prima situație a absențelor școlare până la data de 15 a lunii următoare
încheierii celui de al II-lea semestru școlar.
Art. 13 - (1) După stabilirea dreptului la alocaţie, titularul acesteia are obligația de a depune, din 6 în
6 luni, la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti
în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia acestuia, o declaraţie pe proprie
răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 4.
(2) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor
realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să
comunice în scris primarului modificările intervenite.
(3) În funcție de modificările intervenite în situația familiei titularului se aplică în mod
corespunzător prevederile art. 24 alin. (2)–(5) din Legea nr.277/2010.
Art. 14 – (1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţie, primarii
dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie.
(2) În situaţia în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocaţiei
sau după caz, la încetarea dreptului de alocaţie, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 26
alin. (2)–(4) din Legea nr.277/2010.
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Art. 15 – Dreptul la alocație, respectiv plata acesteia se suspendă în luna următoare celei în care se
constată una dintre următoarele situaţii:
a) pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgență la o familie sau persoană, la
asistentul maternal profesionist, sau la un serviciu de tip rezidențial, conform legii.
b) agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind
componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări
ale acestora;
c) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returate pentru titularul
alocaţiei familiale pentru copii;
d) absențele nejustificate înregistrate de un copil din familia beneficiară depășesc numărul de 20.
Art. 16 – (1) Modificarea cuantumului alocației și încetarea dreptului în condițiile prevăzute la art.
24, 26, respectiv art. 30 din Legea nr.277/2010 se fac prin dispoziție a primarului.
(2) Dispozițiile primarului prevăzute la alin.(1) se transmit agenției teritoriale, pe bază de
borderou, în termenul prevăzut la art. 10 alin.(3). Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 5.
(3) Pe baza dispoziției primarului, directorul agenției teritoriale emite decizia de modificare a
cuantumului, respectiv de încetare a plății.
Art. 17 – (1) Pentru situaţiile în care numărul de beneficiari depăşeşte 10 beneficiari, atât dispoziţia
primarului, cât și decizia directorului agenției teritoriale poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia
fiind realizată individual.
(2) Modelul deciziilor emise de directorul agenției teritoriale se stabilește prin ordin al
președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale.
Art. 18 – (1) Fondurile necesare pentru plata alocației se asigură din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la
alocație precum şi pentru tipărirea formularelor de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind
componenţa familiei şi veniturile acesteia prevăzute la art. 3 alin.(4) și art. 13 alin.(1) se asigură din
bugetele locale.
(3) Lunar, până la data de 15 ale lunii, agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale
pentru Prestaţii Sociale, pe baza documentelor prevăzute la art. 10 alin.(2), fundamentarea
necesarului de credite pentru plata ajutorului social.
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(4) Pe baza fundamentărilor prevăzute la alin.(3), Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale
solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pană la data de 20 a fiecărei luni necesarul
de credite bugetare centralizat.

Art. 19 - În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției
Sociale poate emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin.
Art. 20 - Anexele nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
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