Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanta

INFORMARE
PENTRU REPREZENTANȚII LEGALI CARE SOLICITĂ ALOCAȚIA DE STAT ÎN ROMÂNIA IAR
COPIII SUNT NĂSCUȚI ÎN STATE MEMBRE UE SAU ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN,
CONFORM REGULAMENTELOR EUROPENE NR. 883/2004 ȘI 987/2009
Prin prezenta am luat la cunoștință că cererea de solicitare a alocației de stat va fi
prelucrată și transmisă spre țara membră UE unde am locuit/locuiesc, mi-am desfășurat
activitatea/îmi desfășor activitate, conform art. 68 alineatul (3) din Reg. (CE) 883/2004 și
modul de prelucrare a dosarului de alocație de stat, conform etapelor mai jos menționate:

1.Dosarul de alocație de stat pentru copii se înregistrează la primăria de domiciliu;
2.Dosarul de alocație de stat este înaintat pe bază de borderou la Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială ( AJPIS) Constanța, unde este înregistrat
în registrul de intrare-ieșire;
3.Verificarea datelor de identificare ale persoanelor în baza de date a AJPIS ;
4.Verificarea datelor în bazele de date de la Casa Județeană de Pensii,
Inspectoratul de Muncă, Agenția de Administrare Fiscală, Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția de Evidență a Persoanelor ;
5. AJPIS completează formularul european în partea A în termen de 30 de zile de la
înregistrarea borderoului la AJPIS și îl transmite statului
unde s-a născut
copilul/locuiește familia/a locuit familia, pentru a fi completat în partea B ;
6. Dacă în 90 zile de la data transmiterii documentelor nu se primeşte un răspuns
din partea statului respectiv, se va trimite un formular de revenire și se va aștepta
răspuns, termen de 60 zile;
7.Dacă în termen de 60 zile nu se primește răspuns, se va reanaliza dosarul
împreună cu autoritatea locală și se vor solicita documente justificative
suplimentare necesare stabilirii țării competente să achite alocație de stat pentru
copii.

Am luat la cunoștință,
Nume/Prenume reprezentant legal

Data,

