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1. Ce este Alocația pentru copii?

Alocația pentru copii sunt banii acordați părinților pentru copiii lor, indiferent dacă
părintele este angajat sau are un nivelul de venit.

2. Ce sumă puteți obține?

2018
(lunar)

Din Julie 2019
(lunar)

pentru primul și al doilea copil
194 Euro

pentru primul și al doilea copil
204 Euro

pentru al treilea copil
200 Euro

pentru al treilea copil
210 Euro

pentru următorii copii în parte
225 EUR

pentru următorii copii în parte
235 EUR

3. Puteți obține alocația pentru copii din țara de origine și din străinătate în
același timp?

Da, puteți primi alocația pentru copii în țara dvs. de origine și puteți solicita, de
asemenea și în străinătate. Beneficiile din țările străine vor fi calculate astfel încât suma
finală a beneficiilor din ambele țări să fie egală cu suma maximă din țara străină.

4. Care poate fi vârsta maximă a copilului?

Vârsta maximă este de 18 ani, deși poate continua până la 25 de ani dacă încă sunt la
școală.

5. Cine poate primi alocația pentru copii din Germania?

Toți cetățenii Uniunii Europene respectiv Elveția, Serbia, Muntenegru, Bosnia și
Herțegovina, Algeria, Kosovo, Maroc, Tunisia și Turcia. Părinții au dreptul la alocație
dacă centrul lor de viață este în Germania, iar copilul lor (care poate fi și un copil
adoptat, un copil adoptiv, un vitreg) locuiește împreună cu aceștia în aceeași
gospodărie.

6. Care dintre părinți poate solicita alocația pentru copii?

Pot exista aceste situații:
- în cazul în care sunteți căsătorit, oricare dintre soți- părinții pot solicita această alocație
- în cazul în care nu sunteți căsătorit sau sunteți divorțat, numai mama poate să
depună o cerere
- dacă sunteți divorțat ȘI copilul locuiește cu tatăl (tatăl este singurul tutore legal),
numai tatăl poate aplica
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7. Cum puteți dovedi unde locuiește copilul Dvs.?

În cazul în care familia dvs. locuiește într-o altă țară (în timp ce Dvs. locuiți și lucrați în
străinătate), va trebui să obțineți formularul E401. Aceasta confirmă starea familiei (de
exemplu, nu sunteți divorțat și copilul nu locuiește doar cu mama) și adresa unde
locuiește copilul. Acest document este completat și ștampilat de primărie.

8. Ce se întâmplă dacă adresa dvs. de reședință permanentă în țara dvs. de
origine este diferită de soțul/soția dumneavoastră?

Va trebui să aveți documentul E401 completat și ștampilat de către primărie.

9. Ce se întâmplă în cazul în care trăiți și lucrați în străinătate și familia Dvs.
este într-o altă țară?

Puteți aplica chiar și în acest caz. Va trebuii să demonstrați că locuiți de fapt într-o țară
străină. Pentru a putea dovedi că locuiți în străinătate, trebuie să trimiteți confirmarea
că sunteți înregistrat temporar în această țară . Această confirmare este emisă de către
primărie. Ar trebui să fiți înregistrat de la începutul șederii dumneavoastră în
străinătate.

10. Cum dovediți că ați locuit în străinătate, dacă nu ați fost înregistrat acolo?

În cazul în care nu v-ați înregistrat în țara străină, după ce ați ajuns să locuiți și să lucrați
acolo, va trebui să dovediți șederea cu facturi aferente. Acesta poate fi: contract de
închiriere, facturi la utilități, cum ar fi compania de energie electrică / gaz.

11. Cu câți ani în urmă pot solicita alocația pentru copii?

Puteți aplica pentru ultimii 6 luni.

12. Există un termen limită în cursul anului pentru a aplica?

Nu, puteți aplica oricând pe timpul anului, chiar dacă încă mai trăiți în țară și
intenționați  să locuiți acolo mai departe.

13. Care este suma minimă de luni pentru care putem aplica?

Minimul este de o lună și se calculează  o lună întreaga. De exemplu, dacă ați ajuns în
țară la jumătatea lunii noiembrie, puteți solicita anul respectiv din 1 decembrie.
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14. Cum se calculează suma alocației pentru copii?

Solicităm alocația pentru copii de la biroul țării străine. Oficiul trimite o scrisoare de
confirmare prin poștă, în care precizează suma de bani.

15. Cât durează pentru a obține alocația pentru copii?

Durează în jur de 6 - 9 luni.

16. Care este taxa pentru serviciu?

Există o rată de 99 EUR + 9% din suma totală pe care o primiți. Se plătește atunci când
se primește valoarea alocației pentru copii.
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1. Ce este Alocația pentru copii?

Alocația pentru copii este suma de  banii acordați părinților pentru copiii lor, indiferent
dacă părintele este angajat sau are un nivelul de venit.

2. Ce sumă puteți obține?

2016-2017
monthly

2018
monthly

de la naștere până la 3 ani
111,80 EUR

de la naștere până la 3 ani
114 EUR 

peste 3 ani
119,60 EUR 

peste 3 ani 
121,90 EUR 

peste 10 ani
138,80 EUR 

peste 10 ani
141,50 EUR 

peste 19 ani
162 EUR 

peste 19 ani
165,10 EUR 

3. Puteți obține alocația pentru copii din țara de origine și din străinătate în
același timp?

Da, puteți primi alocația pentru copii în țara dvs. de origine și puteți solicita, de
asemenea și în străinătate. Beneficiile din țările străine vor fi calculate astfel încât suma
finală a beneficiilor din ambele țări să fie egală cu suma maximă din țara străină.

4. Cine poate primi alocația pentru copii din Austria?

Toți cetățenii Uniunii Europene respectiv Elveția, Serbia, Muntenegru, Bosnia și
Herțegovina, Algeria, Kosovo, Maroc, Tunisia și Turcia. Părinții au dreptul la alocație
dacă centrul lor de viață este în Austria, iar copilul lor (care poate fi și un copil adoptat,
un copil adoptiv, un vitreg) locuiește împreună cu aceștia în aceeași gospodărie.

5. Care dintre părinți poate solicita alocația pentru copii?

Pot exista aceste situații:
- în cazul în care sunteți căsătorit, oricare dintre soți- părinții pot solicita această alocație
- în cazul în care nu sunteți căsătorit sau sunteți divorțat, numai mama poate să
depună o cerere
- dacă sunteți divorțat ȘI copilul locuiește cu tatăl (tatăl este singurul tutore legal),
numai tatăl poate aplica
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6. Cum puteți dovedi unde locuiește copilul Dvs.?

În cazul în care familia dvs. locuiește într-o altă țară (în timp ce Dvs. locuiți și lucrați în
străinătate), va trebui să obțineți formularul E401. Aceasta confirmă starea familiei (de
exemplu, nu sunteți divorțat și copilul nu locuiește doar cu mama) și adresa unde
locuiește copilul. Acest document este completat și ștampilat de primărie.

7. Ce se întâmplă dacă adresa dvs. de reședință permanentă în țara dvs. de
origine este diferită de soțul/soția dumneavoastră?

Va trebui să aveți documentul E401 completat și ștampilat de către primărie.

8. Ce se întâmplă în cazul în care trăiți și lucrați în străinătate și familia Dvs.
este într-o altă țară?

Puteți aplica chiar și în acest caz. Va trebui să demonstrați că locuiți de fapt într-o țară
străină. Pentru a dovedi că locuiți în străinătate, trebuie să trimiteți confirmarea că
sunteți înregistrat temporar în această țară . Această confirmare este emisă de
primărie. Ar trebui să fiți înregistrat de la începutul șederii dumneavoastră în
străinătate.

9. Cum dovediți că ați locuit în străinătate, dacă nu ați fost înregistrat acolo?

În cazul în care nu v-ați înregistrat în țara străină, după ce ați ajuns să locuiți și să lucrați
acolo, va trebui să dovediți șederea cu facturi aferente. Acesta poate fi: contract de
închiriere, facturi la utilități, cum ar fi compania de energie electrică / gaz.

10. Care este vârsta maximă acceptată a unui copil?

Odată ce copilul împlinește 18 ani, alocația pentru copii va fi plătită numai în anumite
circumstanțe, de exemplu din cauza unei dizabilități, studierea la universitate până la
vârsta de 24 de ani sau pregătirea pentru o ocupație.

11. Cu câți ani în urmă pot solicita alocația pentru copii?

Puteți aplica pentru ultimii 5 ani.

12. Există un termen limită în cursul anului pentru a aplica?

Nu, puteți aplica oricând pe timpul anului, chiar dacă încă mai trăiți în țară și
intenționezi să locuiești acolo mai departe.
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13. Care este suma minimă de luni pentru care putem aplica?

Minimul este de o lună și se calculează  o lună întreaga. De exemplu, dacă ați ajuns în
țară la jumătatea lunii noiembrie, puteți solicita anul respectiv din 1 decembrie.

14. Cum se calculează suma alocației pentru copii?

Solicităm alocația pentru copii de la biroul țării străine. Oficiul trimite o scrisoare de
confirmare prin poștă, în care precizează suma de bani.

15. Cât durează pentru a obține alocația pentru copii?

Durează în jur de 6 - 9 luni.

16. Care este taxa pentru serviciu?

Există o rată de 99 EUR + 9% din suma totală pe care o primiți. Se plătește atunci când
se primește valoarea alocației pentru copii.
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