
 

 

Condițiile și actele necesare pentru obținerea alocației pentru susținerea familiei (ASF) 

 

 

 Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările şi completările 

ulterioare. Alocația pentru susținerea familiei se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria 

răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, 

privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere. Tranşele de venituri în funcţie 

de care acordă alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF) şi cuantumurile acestora se regăsesc în 

tabelul de mai jos: 

 

      

La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care membrii 

acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări 

sociale de stat, asigurări de somaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de 

bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației de stat 

pentru copii, prevăzută de Legea nr.61/1993, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea 

nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a burselor școlare, a 

stimulentului educațional oferit sub formă de tichet social, a burselor de studiu şi a cuantumului sprijinului 

financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu„. 

 



Acte necesare  
 Cerere tip ;  

 Copii buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor 

familiei, care au împlinit 14 ani;  

 livret familie;  

 certificate de naștere copii;  

 certificat de căsătorie;  

 hotărâre de divorț, definitivă si irevocabilă;  

 hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al 

minorului;  

 adeverinte de elev;  

 adeverinte cu veniturile din luna anterioara depunerii cererii pentru ambii parinti;  

 cupon pensie;  

 adeverinta rol agricol;  

 certificat fiscal - Taxe si Impozite;  

 dosar cu șină.  

 

Condițiile de acordare a alocației pentru susținerea familiei:  

Pentru a beneficia de alocație pentru susținerea familiei familia/persoana singură nu trebuie să dețină: 

Bunuri imobile  

|_| Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti  

|_| Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp 

în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală  

Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare  

|_| Autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani  

|_| Două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani  

|_| Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze  

|_| Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi  

|_| Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată  

|_| Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale  

|_| Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric 


