


Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011, cu modificările si 
completările ulterioare. 

Precizăm că alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
ajutoarele de stat acordate în baza O.G. nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor 
de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin 
Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, bursele scolare, sumele acordate în baza art.51 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, stimulentul educaţional oferit, 
conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru 
stimularea participării în învăţământul prescolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, sprijinul 
financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce 
se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu” cu modificările si 
completările ulterioare, sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială ,,Bursa 
Profesională” prevăzut de H.G. nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor 
pentru elevi care frecventează învăţământul profesional, veniturile obţinute din activităţile cu caracter 
ocazional desfăsurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăsurate de zilieri, republicată, nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului net al familiei, 
asa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare. 

De alocaţia pentru susţinerea familiei pot beneficia familiile formată din soţ, soţie/barbatul si femeia 
necăsătoriţi sau persoanele singure si copii aflaţi în întreţinerea acestora care realizează venituri de până la 
530 lei/membru de familie, cuantum stabilit în funcţie de venitul net lunar, respectiv numărul copiilor în 
vârstă de până la 18 ani, care frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate 
potrivit legii,cu excepţia celor care întrerup din motive medicale si nu înregistrază absenţe nemotivate în 
cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. 
 

A. Familia complementară : 
Nr. copii 0 – 200 lei 200,1 – 530 lei 

1 82 75 
2 164 150 
3 246 225 

4 sau mai mulţi copii 328 300 
 

B. Familia monoparentală: 
Nr. copii 0 – 200 lei 200,1 – 530 lei 

1 107 102 
2 214 204 
3 321 306 

4 sau mai mulţi copii 428 408 
 Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă scolară cu handicap grav sau accentuat si care nu 

frecventează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia 
prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap si dovada eliberată de secretariatele 
comisiilor pentru protecţia copilului, prin care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în 
nicio formă de învăţământ prevăzută de lege. 

 

 Dacă unul dintre copii aflaţi în întreţinerea familie formată din soţ, soţie/barbatul si femeia necăsătoriţi 
sau a persoanei singure, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile 
unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului net al 
familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia 
se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. 


