
Acte necesare pentru depunerea dosarului în vederea acordării 
alocației de stat pentru copii -  conform Legii 61/1993 

 
- cerere tip pentru acordarea alocației de stat – (nr. cont titular drept, cu semnătura și 
ștampila băncii, în cazul solicitării virării acestui drept în cont bancar);   
- copii buletine părinți (se vor prezenta și originalele); 
- copie certificat de naștere a copilului pentru care se solicită alocația (se va prezenta și 
originalul); 
- copie certificat de căsătorie (se va prezenta și originalul); 
- declarație tip dacă părinții nu sunt căsătoriți; 
- dosar cu șină. 
Pentru copiii născuți în străinătate (non UE), la actele menționate mai sus se adaugă: 
- declarație notarială comună a ambilor părinți, care să facă referire la: 

• data intrării în țară; 
• motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept; 
• mențiunea că părinții locuiesc împreună cu copilul pentru care se solicită 

alocația; 
• nu s-a beneficiat de prestații echivalente de la autoritățile competente de pe 

teritoriul țării unde s-a născut copilul; 
• alte acte doveditoare solicitate. 

 

 
Pentru nașterile în străinătate (UE): 
- cererea tip cu informații suplimentare UE - formular tip de la serviciul alocații; 
- copii buletine părinți (se vor prezenta și originalele); 
- copie certificat de naștere a copilului pentru care se solicită alocația (se va prezenta și 
originalul); 
- copie certificat de căsătorie (se va prezenta și originalul); 
- declarație tip dacă părinții nu sunt căsătoriți; 
- dosar cu șină; 
- copii după actele de rezidență din țările respective pentru toți membrii familiei; 
- alte adeverințe sau acte doveditoare din care să rezulte că acești copii nu beneficiază de 
acest drept în țara unde s-au născut; 
- declarație notarială comună a ambilor părinți, care să facă referire la: 

• data intrării în țară; 
• motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept; 
• mențiunea că părinții locuiesc împreună cu copilul pentru care se solicită 

alocația; 
• nu s-a beneficiat de prestații echivalente de la autoritățile competente de pe 

teritoriul țării unde s-a născut copilul; 
• alte acte doveditoare solicitate. 

      

Alte acte solicitate după caz: 
- hotărâre de divorț; 
- hotărâre judecătorească de încredințare, încredințare în vederea adopției, de plasament, 
de plasament în regim de urgență, de instituire a tutelei. 


