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Prestatii familiale acordate  lucrătorilor migranŃi  
in spatiul Uniunii Europene 

 
 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 Romania se aliniaza prevederilor 
Regulamentului Consiliului nr. 1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de 

securitate sociala a urmatoarelor categorii: 

► lucratori salariati; 
► lucratori independenti; 

           ► membri familiilor salariatilor si lucratorilor independenti. 
Totodata statul roman aplica si Regulamentul Consiliului nr. 574/1972 care 

stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului mai sus mentionat. 
Una dintre ramurile de securitate sociala care este acoperita de regulamentele 

europene o reprezinta “prestatiile familiale”.  
Prestatiile familiale de care pot beneficia, in conditiile legislatiei romane,  

lucratorii salariati si lucratorii independenti care se deplaseaza in interiorul 

Comunitatii Europene sunt urmatoarele: 
► alocatia de stat; 

► indemnizatia pentru cresterea copilului sau dupa caz stimulentul lunar 

conform O.U.G. 148/2005; 
► indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap conform  Lg. 448/2006. 

 
Pentru aplicarea prevederilor regulamentelor europene , in domeniul prestatiilor 

familiale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale reprezinta autoritatea 
competenta si organismul de legatura.  

 

Institutiile competente la nivel teritorial in ceea ce priveste plata prestatiilor 
familiale sunt: 

► AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE 
          ► DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA 

COPILULUI; 
 ► UNITATILE SI INSTITUTIILE DE INVATAMINT.(pina la 31.12.2007). 

          ► SERVICIILE PUBLICE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

 
AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE are 

responsabilitatea coordonarii procesului de completare a formularelor europene, care 
vor fi primite atat direct, cat si prin intermediul organismelor de legatura, de la 

institutiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene. 
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA 

COPILULUI 
- pune la dispozitie informatiile necesare in vederea completarii formularului E 
411 si dupa caz a altor formulare europene; 

- completează partea B a formularului E 407 sau desemnează organismul 
responsabil cu completarea acestui formular, în situaŃia lucrătorilor migranti  

care isi desfasoara activitatea in alte state membre sau la solicitatrea persoanei; 
- orice alte atributii prevazute de actul normativ. 
 

 

UNITĂłILE ŞI INSTITUłIILE DE ÎNVĂłĂMÎNT (INCLUSIV CELE 
SUPERIOARE) 

- pun la dispozitia Agentiilor Judeteane pentru Prestatii Sociale informatiile 

necesare in vederea completarii formularului E 411; 
- completeaza partea B a formularului E 402 la solicitarea A.J.P.S. sau la 
solicitarea directa a persoanei; 

- orice alte atributii prevazute de actul normativ. 
 

Serviciile Publice de Evidenta a Persoanelor. 
- pun la dispozitia Agentiilor Judeteane pentru Prestatii Sociale 

informatiile necesare in vederea completarii formularelor europene; 

- completeaza partea B a formularului E 401, la solicitarea Agentiilor 
Judeteane pentru Prestatii Sociale, a unei institutii competente sau la 

solicitarea directa a persoanei. 
 

Pentru acordarea prestatiilor familiale  sunt utilizate urmatoarele formulare 

europene: 

 

� E 401  -   reprezinta atestatul privind componenta familiei; 
                      - este utilizat pentru alocatia de stat, indemnizatia pentru cresterea 

copilului sau dupa caz stimulentul lunar, indemnizatia pentru cresterea 
copilului cu handicap; 

 - formularul in partea A  este completat de institutia competenta din 
statul membru unde se face cererea de prestatii, in cazul Romaniei,  Agentia 
Judeteana pentru Prestatii Sociale; 
          - in partea B este completat de catre autoritatea competenta in materie 
de stare civila din tara de resedinta a membrilor familiei (in cazul Romaniei, 

serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor). 

 

� E 402 – reprezinta atestatul privind continuarea studiilor in vederea 
acordarii prestatiilor familiale; 
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                 -   este utilizat pentru alocatia de stat; 

      -  formularul in partea A  este completat de institutia competenta cu 
acordarea prestatiilor familiale, in cazul Romaniei,  Agentia Judeteana pentru 
Prestatii Sociale; 
      - in partea B este completat de catre institutia de invatamint la care este 

inscris copilul lucratorului migrant. 
 

 
� E 403 – reprezinta atestatul de invatare si/sau formare profesionala in 

vederea  acordarii prestatiilor familiale; 

              - partea A din formular este completata de institutia competenta cu 
acordarea prestatiilor familiale din statul membru in care isi desfasoara 

activitatea lucratorul migrant (legislatia tarii noastre nu prevede prestatii pentru 

ucenicie); 

-in partea B este completat de catre institutia responsabila cu 
ucenicia. 

 

 
� E 404 – reprezinta certificatul medical in vederea atribuirii prestatiilor 

familiale; 
- partea A din formular este completata de institutia competenta 

cu acordarea prestatiilor familiale din statul membru in care isi desfasoara 

activitatea lucratorul migarant (nu se utilizeaza in cazul Romaniei); 
- partea B este completata  de catre medicul desemnat de 

organismul de legatura. 

 

 

� E 405 – reprezinta atestatul privind totalizarea perioadelor de asigurare, 
de angajare sau de activitate independenta sau privind cazurile de ocupari 

succesive in mai multe state membre, intre termenele de plata prevazute 
de legislatia acestor state 

- partea A din formular este completata de institutia competenta in 
materie de prestatii familiale, in cazul Romaniei,  Agentia Judeteana pentru 
Prestatii Sociale;  

- partea B este completata  de catre institutia competenta cu 
acordarea prestatiilor familiale de care apartinea inainte lucratorul migrant, in 

cazul Romaniei,  Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale. 
 

� E 406 – reprezinta atestatul de trecere a examenelor medicale postnatale 

(se foloseste doar pentru statul francez)  
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� E 407 – reprezinta certificatul medical in vederea atribuirii unei alocatii 
familiale speciale sau unei alocatii familiale majorate pentru copiii cu 

handicap; 
- partea A din formular este completata de institutia competenta in 

materie de prestatii familiale, in cazul Romaniei,  Agentia Judeteana pentru 
Prestatii Sociale;  

- partea B este completata de medicul desemnat de catre institutia 
de la locul de resedinta al memebrilor de familie ai lucratorului migrant ( in 
cazul Romaniei, Directia Generala de Asistenta Sociala). 

 
 

� E 411 – reprezinta cererea de informatii privind dreptul la 
prestatiile familiale in statul de resedinta al membrilor familiei 

                      - este utilizat pentru alocatia de stat, indemnizatia pentru 
cresterea copilului sau dupa caz stimulentul lunar, indemnizatia pentru 
cresterea copilului cu handicap; 

 - formularul in partea A  este completat de institutia 
competenta in materie de prestatii familiale, in cazul Romaniei,  Agentia 
Judeteana pentru Prestatii Sociale; 

 - formularul in partea B este completat de institutia 
competenta de la locul de resedinta al membrilor de familie ai lucratorului 
migrant sau angajatorul persoanelor al caror drept la prestatii familiale 
trebuie verificat in tara de resedinta a membrilor de familie , in cazul 
Romaniei,  Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale.  
 Pentru completarea acestui formular, Agentia Judeteana 
pentru Prestatii Sociale trebuie sa solicite informatii de la urmatoarele 
institutii, dupa caz: 

- Inspectoratul Teritorial de Munca; 
- Casa Judeteana de Pensii; 
- Directia Generala a Finantelor Publice  
- Unitatile Scolare; 

                    -  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. 
 
Acest document este utilizat pentru a rezolva problemele legate de cumulul 

prestatiilor si pentru a permite institutiei competente sa stie daca dreptul la 
prestatii familiale, deschis potrivit legislatiei sale, este suspendat ca urmare a 
unei activitati profesionale exercitate in statul de resedinta la familiei. 

 
 
 


