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AI DREPTUL SĂ PRIMEȘTI ALOCAȚIE ÎN STATUL ÎN CARE TE AFLI!

AI DREPTUL LA “ALOCAȚIE EUROPEANĂ”

E DREPTUL COPILULUI TĂU!

DACĂ MUNCEȘTI LEGAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Alocaţiile „europene” reprezintă o formă de prestaţii familiale care au ca scop asigurarea 
securităţii sociale pentru salariaţii şi lucrătorii independenţi şi membrii familiilor acestora,
care au reşedinţa într-un stat membru al Uniunii Europene şi desfăşoară o activitate 
salarială sau independentă în unul din aceste state.

De aceste alocaţii pot bene�cia copiii ai căror părinţi lucrează legal pe teritoriul
Uniunii Europene.

Indiferent de statul membru de domiciliu al lucrătorului
migrant şi al membrilor familiei sale, acesta are dreptul 
la prestaţii din statul în care îşi desfăşoară activitatea 
(art. 73 din Regulamentul CE 1408/71).

Copiii vor bene�cia de aceste alocaţii care vor � oferite 
de un singur stat sau eventual vor primi o diferenţă 
de la instituţia competentă din statul care acordă 
alocaţia mai mare.

Pentru mai multe informaţii:

www.singuracasa.ro

ASOCIAŢIA ALTERNATIVE SOCIALE
Şos. Nicolina nr.24, bl. 949, parter
Iaşi, jud. Iaşi, cod poştal 700722, România
Tel: +40 332 407 178
Fax: +40 332 407 179
E-mail: o�ce@alternativesociale.ro
www.alternativesociale.ro
www.antitra�c.ro



I. Ce sunt „alocațiile europene”?

Alocaţiile „europene” reprezintă o formă de prestaţii familiale care au ca scop asigurarea 
securităţii sociale pentru salariaţii și lucrătorii independenţi și membrii familiilor 
acestora, care au reşedinţa într-un stat membru al Uniunii Europene și desfășoară o activi-
tate salarială sau independentă în unul dintre aceste state.

Aceste „alocaţii” se acordă pentru copiii avuţi în îngrijire, ca și alocaţiile care se acordă în 
România. Diferenţa constă în faptul că, urmare a desfășurării unei activități salariale sau 
independente pe teritoriul unui alt stat membru UE, această alocaţie poate avea un 
cuantum mai mare (în majoritatea cazurilor). Acest cuantum depinde de legislaţia statului 
respectiv.

De aceste alocaţii pot bene�cia copiii ai căror părinţi lucrează legal pe teritoriul Uniunii 
Europene.

Indiferent de statul membru de reşedinţă al lucrătorului migrant și al membrilor familiei 
sale, acesta are dreptul la prestaţii din statul în care își desfășoară activitatea (art.73 din 
Regulamentul 1408/71). Părinţii vor bene�cia de prestaţiile oferite de un singur stat, 
eventual primind o diferenţă de la instituţia competentă din statul care acordă prestaţii 
mai mari.

I.1. Care este cuantumul acestor alocații?

Cuantumul acestor alocaţii diferă de la un stat la altul și se acordă conform legislaţiei 
existente în țara în care lucrătorul migrant își desfășoară activitatea.

“ALOCAȚII EUROPENE”
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    cursurile învățământului preuniversitar);
e) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului.

I.4. Cine poate demara procedura?

Procedura se demarează prin depunerea formularului E411 completat în partea A la 
instituţiile abilitate cu plata prestaţiilor familiale din România sau din țara în care 
lucrătorul migrant își desfășoară activitatea. Acest formular poate � solicitat de la 
instituţiile abilitate menţionate la punctul I.5.

FOARTE IMPORTANT! Înainte de demararea procedurii de obţinere a „alocaţiei 
europene” persoana care lucrează în mod legal într-un stat, pentru care Regulamentul CE 
1408/71 este aplicabil, trebuie să se intereseze dacă are dreptul de a primi această alocaţie. 
Aceste informaţii pot � obţinute de la angajator și de la instituţia competentă din statul 
respectiv. Tocmai de aceea este indicată, dar nu obligatorie, începerea procedurii din 
statul în care lucrătorul migrant își desfășoară activitatea.

I.5. Unde trebuie să mă adresez?4 

Pentru obţinerea „alocaţiei europene” trebuie să vă adresaţi instituţiei competente cu plata 
prestaţiilor familiale din România (AJPS) și din statul în care lucrătorul migrant își 
desfășoară activitatea. Aceste instituţii se numesc diferit de la un stat la altul (de exemplu, 
în Italia acestea se numesc institute de securitate socială).

În România, instituţia responsabilă cu plata prestaţiilor familiale  este Agenţia Naţională 
pentru Prestaţii Sociale care la nivel local este reprezentată de Agenţiile Judeţene pentru 
Prestaţii Sociale. Astfel, formularul va � depus la AJPS-ul de care copiii lucrătorului 
migrant aparţin ca domiciliu. 

4Vezi Anexa 2 - date de contact AJPS

I.2. Care este procedura necesară pentru a primi alocația?

Procedura constă în completarea formularului E411¹, în dublu exemplar, reprezentând 
cererea de informaţii privind dreptul la prestaţii familiale în statul de reşedinţă al mem-
brilor familiei și depunerea acestuia la instituția abilitată (vezi secțiunea I.5.).

Următorul pas este stabilirea statului competent care va acorda alocaţia, în funcție de  
natura activităţii desfăşurate de către părinţi pe teritoriul României și/sau al statului 
respectiv. Indiferent care este statul competent, procedura de obţinere a „alocaţiei” este 
aceeaşi: completarea formularului E411². 

I.3. Formularul E411 are două părţi: A și B, care se vor completa după cum urmează:

* Partea A din formular se completează de către lucrătorul migrant care se adresează 
instituției competente cu plata prestaţiilor familiale din statul unde își desfășoară activita-
tea. În această parte a formularului trebuie completate toate datele privind identitatea 
persoanelor menţionate și este indicat ca solicitantul să trimită instituţiei abilitate din 
România fotocopii după actele de stare civilă a membrilor de familie, hotărâre de divorţ 
ori de încredinţare a copilului/copiilor, după caz.  

* La primirea formularului, A.J.P.S.³ trebuie să completeze partea B a formularului 
pentru care va solicita informaţii, după caz, de la:

a) Inspectoratul Teritorial de Muncă;
b) Casa Județeană de Pensii;
c) Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
d) Inspectoratul Şcolar Judeţean (în cazul în care copiii avuţi în întreţinere urmează 

 
¹ Vezi Anexa 1
² Informații preluate de la Agenția Județeană de Prestații Sociale Iași
³ Agenția Județeană pentru Prestații Sociale
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nia nu va mai trebui să plătească un complement diferenţial, competența plății prestaţiilor 
familiale devenind a statului de activitate al părinţilor.

În situaţia prezentată, cuantumul acordat de România nu depășește cuantumul acordat de 
Olanda, iar plata drepturilor de alocaţie pentru copil în România se suspendă. 

• Perioadele de activitate salarială sau independentă realizate într-un alt stat membru, sunt 
totalizate și sunt luate în considerare la stabilirea dreptului la prestaţii familiale (art. 72 din 
Reg. 1408/71).

EXEMPLU: La stabilirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului pe teritoriul 
României, cele 12 luni de venituri profesionale înaintea datei naşterii copilului, pot � 
constituite integral și din perioadele în care persoanele au desfăşurat activități în alte state 
membre ale UE sau în state care aparţin Spaţiului Economic European. 

II.2. Reguli de prevenire a suprapunerii dreptului la prestaţii:

Acestea tratează prevenirea situaţiilor în care părinţii primesc drepturi în aceeaşi perioadă de 
timp, din partea mai multor state membre, în baza activităţii desfăşurate în aceste state 
membre sau în baza reşedinţei.

• Activitatea părintelui și reşedinţa copilului în România și activitatea celuilalt părinte în alt 
stat membru. 

Dacă statul de reşedinţă a copilului este România, iar unul dintre părinţi are activitate în 
România, iar celălalt părinte are activitate în alt stat membru, statul competent cu plata 
prestaţiilor va � România (stat de reşedinţă al copilului și de activitate al unuia dintre 
părinţi), iar celălalt stat membru de activitate va acorda un complement diferenţial, stabilit 
ca diferenţă între cuantumul prestaţiilor acordate în acel stat membru și cuantumul plătit de 
România.

I.6. În cât timp intru în posesia alocației?

Plata „alocaţiei europene” va � efectuată după completarea integrală a formularului E411 și 
depunerea acestuia la instituţia responsabilă din statul UE competent cu plata „alocaţiei”.

Perioada de timp scursă între data depunerii formularului E411 la instituţia responsabilă cu 
plata „alocaţiei europene” și plata propriu-zisă a alocaţiei depinde de factori precum: corecti-
tudinea datelor completate în formular (nume, adrese, coduri numerice personale etc.) și 
perioada necesară obţinerii de informaţii de la alte instituţii abilitate (vezi punctul I.3).

II. Exempli�carea regulilor pentru stabilirea statului competent
cu acordarea prestaţiilor familiale5:

II.1. Reguli de bază: 

• Dreptul la prestaţiile familiale prevăzute de legislaţia țării de angajare: indiferent de statul 
membru de reşedinţă al lucrătorului migrant și al membrilor familiei sale, acesta are dreptul 
la prestaţiile din statul în care își desfășoară activitatea (art. 73 din Reg. 1408/71);

EXEMPLU: Copilul are domiciliul sau reședința în România, iar părinții desfășoară 
activitatea în Olanda. Olanda va plăti prestațiile familiale pentru copilul care a rămas pe 
teritoriul României, conform prevederilor legislaţiei sale și în cuantumul prevăzut de acest 
stat, adică 63 euro lunar. 

Totuşi, dacă cuantumul prestaţiilor la care ar avea dreptul copilul în România este mai 
mare decât cel acordat în statul de activitate al părinţilor, atunci România poate acorda un 
complement diferenţial, calculat ca diferenţă între cuantumul prestaţiilor acordate de 
România și cuantumul plătit în acel stat membru. 

În situaţia în care copilul își schimbă reședința în statul de activitate al părinţilor, Româ-
5Informații preluate de pe http://sas.mmssf.ro/news.php?id=24. Toate sumele menționate în exempli�cări sunt 
valabile pentru anul 2009.

5
valabile pentru anul 2009.
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Dacă România acordă prestaţii familiale pe baza reşedinţei copilului, mai mari decât cele 
acordate de statul de activitate, atunci plăteşte diferenţa între suma acordată conform 
legislaţiei sale și cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei acelui stat membru.

EXEMPLU: În Italia (stat de activitate al unuia dintre părinţi) cuantumul prestaţiilor este 
124 euro. În România, stat de reşedinţă al copilului, cuantumul prestaţiilor este de 42 lei 
(aprox. 10 euro). Deci, Italia va plăti prestaţiile pentru copil în cuantum de 124 euro iar 
România va suspenda dreptul la alocaţie de stat, pentru că nu depășește valoarea prestaţiei 
acordate în Italia.

• Activitatea părinţilor în două state membre diferite (EU1 si EU2), iar domiciliul sau reşedinţa 
copilului în România (în întreţinerea bunicilor) 

Statul competent cu acordarea prestaţiilor familiale dintre EU1 si EU2 este cel care acordă 
cel mai mare cuantum al prestaţiilor familiale și acesta va plăti integral prestaţiile familiale 
iar celalalt stat va rambursa primului stat jumătate din cuantumul plătit de primul stat, dar 
nu mai mult decât suma prevăzută de legislaţia naţională.

Dacă România acordă prestaţii familiale, pe baza reşedinţei copilului, mai mari decât cele 
prevăzute de statele de angajare ale părinţilor, atunci va plăti un complement diferenţial, 
adică diferenţa între suma acordată conform legislaţiei sale și cuantumul cel mai mare, din 
statele de angajare ale părinţilor.

EXEMPLU: În EU1 Germania (stat de activitate al unuia dintre părinţi) cuantumul 
prestațiilor este 154 euro. În EU2 Austria (stat de activitate al celuilalt părinte) - cuantumul 
prestaţiilor este 95 euro. Pentru a � evitat cumulul de prestaţii între aceste state membre, 
familia va primi prestaţiile pentru copil din partea statului german, adică 154 euro, urmând 
ca Austria să ramburseze instituţiei germane jumătate din suma plătită de aceasta, adică 77 
euro. România suspendă dreptul la alocaţii pentru copil, deoarece cuantumul acordat în 
baza reşedinţei copilului în România este mai mic decât cel din Germania.

EXEMPLU: România (stat de activitate al unuia dintre părinţi și de reşedinţă a copilului) - 
plăteşte 42 lei (aprox. 10 euro) iar Germania (stat de activitate al unuia dintre părinţi)- 
plăteşte 154 euro. În acest caz, pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, 
Germania va plăti un complement diferenţial de 144 euro, în baza activităţii unuia dintre 
părinţi în acest stat membru UE.

Dacă în România familia primeşte pentru copil, până la vârsta de 2 ani, indemnizaţie și 
alocaţie de stat, adică 800 lei (aprox. 216 euro), în acest caz, Germania nu va mai plăti 
complementul diferenţial, deoarece cuantumul acordat de România depășește cuantumul 
din Germania. 

• Activitatea unui părinte în România, activitatea celuilalt părinte în alt stat membru iar 
reşedinţa copilului în acest stat membru. 

Dacă activitatea unuia dintre părinţi se desfășoară în statul de reşedinţă a copilului, atunci 
acel stat membru trebuie să plătească prestaţiile familiale pentru copil. Totuşi, dacă România 
are un cuantum mai mare al prestaţiilor, va acorda un complement diferenţial stabilit ca 
diferenţă între cuantumul prestaţiilor acordate de România și cuantumul plătit de acel stat 
membru.

EXEMPLU: Italia (stat de activitate al unuia dintre părinţi și de reşedinţă a copilului) - 
plăteşte 124 euro. România (stat de activitate al unuia dintre părinţi) - plăteşte indemnizaţie 
si alocaţie de stat - 800 lei (aprox. 216 euro). În acest caz, pentru a evita cumulul de prestaţii 
și pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, România va plăti un complement 
diferenţial de 92 euro, adică 340 lei.

• Activitatea unuia dintre părinţi într-un stat membru UE și reşedinţa copilului în România, 
împreună cu celălalt părinte, care nu desfășoară nici o activitate în România. 
Statul de activitate al părintelui va � statul competent cu plata prestaţiilor familiale pentru 
copilul care are reşedinţa în România, conform legislaţiei acelui stat. 

7
copilul care are reşedinţa în România, conform legislaţiei acelui stat. 
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- asigurările de sănătate și maternitate (prestaţiile în natură în caz de boală și materni-
tate, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli 
obişnuite sau de accidente în afara muncii, prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și 
recuperarea capacităţii de muncă, indemnizaţiile de maternitate, indemnizaţiile pentru 
îngrijirea copilului bolnav) - Casa Națională de Asigurări de Sănătate reprezentată local de 
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate;

- asigurarea de şomaj - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
reprezentată local de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă;

- alocaţiile și prestaţiile familiale - Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Şanse, 
Direcţia Generală de Incluziune și Asistență Socială reprezentate local de Agenția 
Județeană pentru Prestații Sociale.

2. Principii fundamentale prevăzute de regulamentul nr.1408/71:

- egalitatea de tratament - presupune acordarea aceloraşi drepturi și obligaţii de securi-
tate socială lucrătorilor migranți în aceleaşi condiţii ca și pentru proprii cetăţeni. 
Discriminarea pe baza cetăţeniei este interzisă de articolul 3 (1) din Regulamentul 
1408/71. 

- nesuprapunerea prestaţiilor - prevede că dacă un lucrător a contribuit la sistemele de 
securitate socială în două sau mai multe state membre, el va bene�cia de prestaţiile oferite 
de un singur stat, statul de angajare, eventual primind o diferenţă de la instituţiile compe-
tente din alte state care acordă bene�cii mai mari.

- cumularea perioadelor de asigurare - respectiv totalizarea perioadelor de asigurare - 
lucrătorul migrant poate face uz de toate perioadele de asigurare, de angajare realizate în 
alt stat membru iar instituţia competentă trebuie să ia în considerare aceste perioade ca și 
când ar � realizate în condiţiile propriei legislaţii.

Principalele reglementări ale Regulamentului 1408/71 în domeniul 
prestaţiilor familiale (19 iunie 2008)6 

1. Domeniul de aplicabilitate al regulamentului nr.1408/71 și instituţiile 
responsabile:

- pensiile și alte drepturi de asigurări sociale (pensiile pentru limită de vârstă; pensiile 
anticipate; pensiile de invaliditate; pensiile de urmaş; ajutoarele de deces) - Casa 
Naţională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale reprezentată local de Casa 
Județeană de Pensii;

-  accidentele de muncă și bolile profesionale (indemnizaţiile pentru incapacitate 
temporară de muncă determinată de accidente de muncă și boli profesionale, prestaţiile 
în natură în caz de accidente de muncă și boli profesionale) - Casa Naţională de Pensii și 
alte Drepturi de Asigurări Sociale reprezentată local de Casa Județeană de Pensii; 

6Ordinul comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse, ministrului internelor și reformei adminis-
trative și ministrului educației cercetării și tineretului nr.742/27.08.2007/ nr.303/24.09.2007/ 
nr.2720/03.12.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului nr.1408/71, 
publicat în Monitorul O�cial al României, partea I, nr. 42bis/18.01.2008, elaborat în anul 2007 de către 
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în calitate de organism de legătură pentru domeniul 
prestațiilor familiale.
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• Cerere de informaţii privind dreptul la 
prestaţii familiale în statul de reşedinţă
al membrilor familiei (Formularul E411)

• Date de contact ale
Agenţiilor Judeţene Pentru Prestaţii Sociale

- unicitatea legislaţiei aplicabile - determinarea legislaţiei statului competent, astfel 
încât lucrătorii migranți, în exercitarea activităţii profesionale, să fie supuşi prevederilor 
legislaţiei unui singur stat. Acest principiu este prevăzut de art. 13 din Regulamentul 
1408/71.
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ANEXA 1

1   Salariat  Lucrător independent 

1.1 Nume (1a) :   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(eraoiretna emuN emunerP 2.1 1a)  an lucoL şterii (2) 
 …………………………………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… 
1.3 Data naşterii Sex Naţionalitate Număr de identificare/ asigurare (3) 
 ………………………………. ……………………….. …………………………………… …………………………………………………….. 
1.4 Adresa (4) :    
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2  Soţ (fost soţ) sau altă(e) persoană(e) al căror drept la prestaţii familiale trebuie verificat în ţara de reşedinţă a membrilor familiei 

2.1 Nume (1a) :   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

( eraoiretna emuN emunerP 2.2 1a)  Data naşterii Număr de identificare/ asigurare (3) 
 …………………………………………………. …………………………… ……………… ………………………………………………… 
2.3 Adresa (4) :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.4 Legătura de rudenie cu membrii  familiei desemnaţi la rubrica 3 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.5 Perioada pentru care este solicitată informaţia:   …………………………………………………………………………………………………… 

Comisia Administrativă pentru Securitatea 
Socială a Lucrătorilor Migranţi 

CERERE DE INFORMAŢII PRIVIND DREPTUL LA PRESTAŢII FAMILIALE 
ÎN STATUL DE REŞEDINŢĂ AL MEMBRILOR FAMILIEI

Regulament 1408/71 : art. 76
Regulament 574/72 : art. 10

A.Cerere de atestat
Instituţia competentă pentru acordarea prestaţiilor familiale în statul membru în care salariatul sau lucrătorul independent îşi 
exercită activitatea, care doreşte să ştie dacă un drept la prestaţii familiale există în statul membru de reşedinţă al membrilor 
familiei, completează partea A în 2 exemplare, pe care le transmite instituţiei de la locul de reşedinţă al membrilor familiei.

3  Membrii familiei (6) 

 Nume (1a)  Prenume Data 
naşterii 

Legătura de 
rudenie (5) 

Locul de
reşedinţă (7) 

Numărul de identificare/ 
asigurare (3) 

3.1 ……………………………
………………………….. 

………………………………
……………………………… 

…………………
……………….. 

………………
…………….. 

………………
……………… 

……………………………
……………………………. 

 ……………………………
………………………….. 

………………………………
…………………………….. 

…………………
…………………

………………
……………… 

………………
……………… 

……………………………
………………………….. 

 ……………………………
………………………….. 

………………………………
……………………………… 

…………………
…………………

………………
……………… 

………………
……………… 

……………………………
………………………….. 

3.2 ……………………………
………………………….. 

………………………………
…………………………….. 

…………………
…………………

………………
……………… 

………………
……………… 

……………………………
………………………….. 

 ……………………………
………………………….. 

………………………………
…………………………….. 

…………………
…………………

………………
……………… 

………………
……………… 

……………………………
………………………….. 

 ……………………………
………………………….. 

………………………………
……………………………… 

…………………
…………………

………………
……………… 

………………
……………… 

……………………………
………………………….. 

3.3 ……………………………
………………………….. 

………………………………
…………………………….. 

…………………
…………………

………………
……………… 

………………
……………… 

……………………………
………………………….. 

 ……………………………
………………………….. 

………………………………
…………………………….. 

…………………
…………………

………………
……………… 

………………
……………… 

……………………………
………………………….. 

 ……………………………
………………………….. 

………………………………
…………………………….. 

…………………
…………………

………………
……………… 

………………
……………… 

……………………………
………………………….. 

4  Date privind activitatea profesională exercitată în ţara de reşedinţă a membrilor familiei 

4.1 Angajator :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.2 Adresa (4) :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.3 Activitate independentă:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.4 Situaţie asimilată unei activităţi profesionale potrivit Hotărârii nr. 119 (15) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5  Instituţia competentă

5.1 Denumire : ………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 Adresă (4) :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.3 Număr de referinţă al dosarului (8) :   ……………………………………………………………………………………………………………….. 
5.4 Ş  ..……………………………………………………   :ataD 5.5 alipmat

nmeS 6.5  ătura 
……………………………………………………………… 
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B.Atestat
A se completa de către instituţia competentă de la locul de reşedinţă al membrilor familiei sau de angajatorul persoanei 
menţionate la rubrica 2 (9)

6  Atestat al instituţiei competente pentru prestaţiile familiale de la locul de reşedinţă al membrilor familiei sau angajatorului 

6.1 Persoana menţionată la rubrica 2, pe perioada cuprinsă între   ……………………   şi   ………………………………………………………. 
 a exercitat o activitate profesională (sau s-a aflat într-o situaţie asimilată potrivit Hotărârii nr. 119) (15)

      Între data de  ……………………..…   şi data de   …………………………….......................................................................................... 
 nu a exercitat o activitate profesională (sau nu s-a aflat într-o situaţie asimilată potrivit Hotărârii nr. 119) (15)

      Între data de   ………………………   şi data de   ……………………………........................................................................................... 
6.2 Persoana desemnată la rubrica 2 pentru perioada cuprinsă între   ……………………………..   şi ….........................................................  

…………………………………………… 
 are dreptul la prestaţii familiale pentru membrii familiei 
 cuantumul global al prestaţiilor familiale :   ……………………………………………………………………………………………………. 
 nu are dreptul la prestaţii familiale, deoarece: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 nu a formulat o cerere (10)

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.3. Venitul persoanelor prevăzute la rubrica 2 şi 3 (4a)

7  Detalierea prestaţiilor familiale prevăzute la rubrica 6, pe membru de familie (11)

  ataD emunerP emuN 
naşterii 

Legătura de  
rudenie 

Locul de  
reşedinţă

1. …………………………………… ……………………………. ………………… ……………………………….. ……………………….. 

2. …………………………………… ……………………………. ………………… …………………………………. ……………………….. 

3. …………………………………… ……………………………. ………………… …………………………………. ……………………….. 

4. …………………………………… ……………………………. ………………… ………………………………… ……………………….. 

5. …………………………………… ……………………………. ………………… ………………………………… ……………………….. 

6. …………………………………… ……………………………. ………………… ………………………………… ……………………….. 

 Informaţii suplimentare pe membru de familie 

 Membru de familie Tipul prestaţiei (14) Cuantum (12) Periodicitate (săptămânal/lunar) 

1. …………………………………… ………………………….. …………………………………… …………………………………… 

2. …………………………………… ………………………….. …………………………………… …………………………………… 

3. …………………………………… ………………………….. …………………………………… …………………………………… 

4. …………………………………… ………………………….. …………………………………… …………………………………… 

5. …………………………………… ………………………….. …………………………………… …………………………………… 

6. …………………………………… …………………………… …………………………………… …………………………………… 

8  Angajatorul persoanei menţionate la rubrica 2 (9)

8.1 Numele angajatorului (dacă este companie, denumire juridică) :
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.2 Adresa (4) :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 .……………………………………………………   : ataD 4.8  alipmatȘ 3.8
nmeS 5.8 ătura:

 .………………………………………………………………

9  Instituţia de la locul de reşedinţă al membrilor familiei (13)

9.1 Denumire:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.2 Adresa (4) :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.3 Număr de referinţă al dosarului:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 .……………………………………………………   : ataD 5.9 alipmatȘ 4.9
nmeS 6.9 ătura:

 .………………………………………………………………

ANEXA 2
DATE DE CONTACT ALE 

AGENŢIILOR JUDEŢENE PENTRU PRESTAŢII SOCIALE
conform site-ului o�cial al  Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale – www.prestatiisociale.ro

Agenţia pentru Prestaţii Sociale Bucureşti:
Adresă: Str. Hambarului nr.6, sector 2, 
Bucureşti
Tel: 021.250.90.20; 021.250.90.21; 
021.250.90.22
Fax: 021.317.03.13
E-mail: ajps_buc@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Alba:
Adresă: Str. Regina Maria nr. 2, cod 510103, 
Alba Iulia
Tel: 0258-819069, 
Fax: 0258-819069, 0258-819846
E-mail: ajps_ab@yahoo.com

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 
Arad:

Adresă: Str. Gheorghe Lazăr nr. 20, cod 
310126, Arad
Tel: 0257-280157
Fax: 0257-281934
E-mail: ajps_ar@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Argeş:
Adresă: Bd. I. C. Brătianu nr. 38, cod 
110004, Piteşti
Tel: 0248-222245
Fax: 0248-222213
E-mail: ajps_ag@yahoo.com

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 
Bacău:

Adresă: Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 63 A, cod 
600269, Bacău
Tel: 0234-510083;510082
Fax: 0234-588605;544583
E-mail: ajps_bc@yahoo.com 
Site : http://ajpsbacau.sytes.net
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Bihor:
Adresă: Str. Primăriei nr. 42, cod 410203, 
Oradea
Tel: 0359-405279;465002;465003
Fax: 0259-474737
E-mail: ajps_bh@yahoo.com
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Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 
Bistriţa-Năsăud:

Adresă: Str. Liviu Rebreanu nr. 59, cod 
420008, Bistriţa
Tel: 0263-232224;232790
Fax: 0263-232409
E-mail: ajps_bn@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Botoşani:
Adresă: Calea Naţională nr. 85, cod 710048, 
Botoşani
Tel: 0231-536726; 
Fax: 0231-536726;
E-mail: ajps_bt@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Braşov:
Adresă: Bd. Eroilor nr. 5, cod 500007, Braşov
Tel: 0268-415142
Fax: 0268-475182
E-mail: ajps_bv@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Brăila:
Adresă: Str. Calea Călăraşilor nr. 19, cod 
810017, Brăila
Tel: 0239-611498
Fax: 0239-611498
E-mail: ajps_br@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Buzău:
Adresă: Str. Unirii, bloc 11-DE, cod 120190, Buzău
Tel: 0238-714496 
Fax: 0238-714496
E-mail: ajps_bz@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Caraş-Severin:
Adresă: Str. Traian Lalescu nr. 27, cod 
320050, Reşiţa
Tel: 0255-210725;0255-222979
Fax: 0255-210725
E-mail: ajps_cs@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Călăraşi:
Adresă: Str. Flacăra nr. 18A, cod 910067, Călăraşi
Tel: 0242-311707; 0242-315213

Fax: 0242-315213
E-mail: ajpscl@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Cluj:
Adresă: Str. George Coşbuc nr. 2, cod 
401120, Cluj Napoca
Tel: 0264-430171;455004;596717
Fax: 0264-455004
E-mail: ajps_cj@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Constanţa:
Adresă: Str. Decebal nr. 13C, cod 900665, 
Constanţa
Tel: 0241-612597
Fax: 0241-694337
E-mail: ajps_ct@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Covasna:
Adresă: Str. Gen. Grigore Bălan nr. 14, cod 
0520042, Sf. Gheorghe
Tel: 0267-311917
Fax: 0267-311917
E-mail: ajps_cv@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Dâmboviţa:
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu nr. 1A, cod 
130078, Târgovişte
Tel: 0245-211675;606041
Fax: 0245-606041
E-mail: ajps_db@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Dolj:
Adresă: Str. Unirii nr. 10, cod 200419, Craiova
Tel: 0251-414923
Fax: 0251-414923
E-mail: ajps_dj@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Galaţi:
Adresă: Str. Regiment 11 Siret nr. 46-A, cod 
800302, Galaţi
Tel: 0236-411405
Fax: 0236-413162
E-mail: ajps_gl@yahoo.com

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 
Giurgiu:

Adresă: Str. Independenţei, bloc 106, 
mezanin, cod 080116, Giurgiu
Tel: 0246-212143;212273
Fax: 0246-212224
E-mail: ajps_gr@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Gorj:
Adresă: Bd. Republicii bl. 14, sc. 1, cod 
210153, Târgu Jiu
Tel: 0253-217822
Fax: 0253-217020
E-mail: ajps_gj@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Harghita:
Adresă: Str. Kossuth Lajos nr. 94, cod 
530140, Miercurea Ciuc
Tel: 0266-314666; 0366-101249
Fax: 0266-314566
E-mail: ajps_hr@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Hunedoara:
Adresă: Piaţa Unirii nr. 2, cod 330152, Deva
Tel: 0254-215521
Fax: 0254-233640;0254-211907
E-mail: ajps_ahd@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Ialomiţa:
Adresă: Str. Lacului nr. 10, et. 2, cod 
920012, Slobozia
Tel: 0243-234713;230331;233551
Fax: 0243-234713
E-mail: ajps_il@yahoo.com
Site: www.ajpsil.ro
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Iaşi:
Adresă: Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. 
L6-7, cod 700001, Iaşi
Tel:  0232-210980; 410639
Fax: 0232-210980
E-mail: ajps_is@yahoo.com
Site: www.ajpsiasi.ro

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 
Ilfov:

Adresă: şos. Iancului nr. 48, sector 2, cod 
021726, Bucureşti
Tel: 021-2569691
Fax: 021-2569783
E-mail: ajps_if@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Maramureş:
Adresă: Piaţa Păcii nr. 10, cod 430404, Baia Mare
Tel: 0262-212221; 212051
Fax: 0262-217205
E-mail: ajps_mm@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Mehedinţi:
Adresă: Bd. Carol I nr. 3, cod 220099, 
Drobeta Turnu-Severin
Tel: 0352-405296; 405297; 405298
Fax: 0352-405297
E-mail: ajps_mh@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Mureş:
Adresă: Str. Iuliu Maniu nr. 2, cod 540027, 
Târgu Mureş
Tel:  0265-265600
Fax: 0265-263451
E-mail: ajps_ms@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Neamţ:
Adresă: Str. Privighetorii, bl. B2, parter, cod 
610136, Piatra Neamţ
Tel: 0233-234669
Fax: 0233-220923
E-mail: ajps_nt@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Olt:
Adresă: Str. Aleea Tineretului nr. 1A, cod 
230053, Slatina
Tel: 0771.496936; 0771.578990
Fax: 0349-417818
E-mail: ajpsolt@slatina.rdsnet.ro
Site: www.ajpsolt.ro

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 
Prahova:

Adresă: Str. Nicolae Iorga nr. 1, cod 100537, 
Ploieşti
Tel: 0244-573570; 573571; 573582
Fax: 0244-573570
E-mail: ajps_ph@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Satu Mare
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu nr. 8, cod 
440037, Satu Mare
Tel: 0261-706921; 706922
Fax: 0261-706922
E-mail: ajps_sm@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Sălaj:
Adresă: Str. Avram Iancu nr. 29, cod 450143, 
Zalău
Tel: 0260-618283 
Fax: 0260-618254
E-mail: ajps_sj@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Sibiu:
Adresă: Str. Calea Dumbrăvii nr. 17, et.2, 
cod 551061, Sibiu
Tel: 0269-211873
Fax: 0269-218168
E-mail: ajps_sb@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Suceava:
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu f.n., cod 
720036, Suceava
Tel: 0230-222232
Fax: 0230-524731
E-mail: ajps_suceava@yahoo.com
Site: www.ajpssuceava.ro
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Teleorman:
Adresă: Str. Dunării nr. 1, Alexandria
Tel: 0247-316244; 310521
Fax: 0247-316244
E-mail: ajps_tr@yahoo.com

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 
Timiş:

Adresă: Str. Florimund de Mercy nr. 2, cod 
300085, Timişoara
Tel:  0256-433370, 433371
Fax: 0256-433963
E-mail: ajps_tm@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Tulcea:
Adresă: Str. Babadag nr. 118, cod 820126, 
Tulcea
Tel: 0240-531053
Fax: 0240-531053
E-mail: ajps_tl@yahoo.com
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Vaslui:
Adresă: Str. M.Kogălniceanu nr. 24, cod 
730120, Vaslui
Tel: 0235-315789
Fax: 0235-315789
E-mail: o�ce@ajpsvaslui
Site   : www.ajpsvaslui.ro
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Vâlcea:
Adresă: Bd.Tudor Vladimirescu nr. 1, cod 
240566, 
Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250-735998
Fax: 0250-734710
E-mail: ajps_vl@yahoo.com
Site   : www.prestatiisocialevalcea.ro
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 

Vrancea:
Adresă: Str. Brăilei nr. 3 bis, cod 620161, 
Focşani
Tel: 0237-614005
Fax: 0237-224185
E-mail: ajps_vn@yahoo.com




