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Beneficiari drepturi conform legii 277/2001, alocaţia de
susţinere a familiei:
Alocaţia pentru susţinerea familiei se instituie ca o forma de sprijin pentru familiile cu
venituri reduse care au in creştere si îngrijire copii în vârsta de până la 18 ani.
Termenul familie desemnează:
1) soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc
împreună.
2) familia formata din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea sa care locuiesc
împreună cu aceasta, denumită familie monoparentală
3) se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre
ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
Prin persoană singură se înţelege persona care se află în una din între următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre
judecătorească;
e) are soţul/soţia/ arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau
execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e).
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori s-au dat in plasament unul sau mai mulţi
copii şi se află în una din situaţiile prevăzute la lit. a) - c).
4) persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte
singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.
5) se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au
domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii.
Sunt consideraţi ca făcând parte din familia definita mai sus şi copiii încredinţaţi în
vederea adopţiei, precum şi cei aflaţi în plasament la o persoana sau familie ori pentru care s-a
instituit tutela, potrivit legii.
In cazul asistentului maternal profesionist, acesta beneficiază de alocaţie doar pentru
copiii săi, luându-se in considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii
familiei cu excepţia celor provenite din alocaţiile de plasament şi alte sume acordate
asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în condiţiile legii.
Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile ai căror membri sunt cetăţeni
români care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţeni ai altor state sau

apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei
române.
Familiile definite mai sus, care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de
alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de
învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi
nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8
a notei la purtare.
Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau
accentuat şi 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.
Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), în baza certificatului de încadrare în grad de
handicap, primăria va solicita o dovadă secretariatelor comisiilor pentru protecţia copilului,
prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ
prevăzută de lege.
În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă unul dintre copii, 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 mediu net lunar 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.

