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De la 1 ianuarie 2022 puteți solicita o alocație unică pentru familia dumneavoastră, pentru a 
obține sprijin financiar lunar de la 1 martie.

Cum se aplică
Lucrezi in sectorul agroalimentar? 

Contactați Fai Cisl sau Inas Cisl pentru a face cererea  pentru cecul unic. 
Pentru ISEE, contactati Caf Cisl.

Cererea  va fi valabilă pentru perioada cuprinsă între martie 2022 și februarie 2023.

Cecul va fi recunoscut din luna martie dacă depuneți cererea până pe 30 iunie,  
în caz contrar din luna următoare.

Dacă aveți venituri din cetățenie, nu trebuie să faceti cererea: 
in acest caz cecul unic este platit automat de INPS.

Ai dreptul la el?
Cecul unic vi se datorează dacă sunteți:
• angajat public sau privat;
• liber profesionist;

• înregistrat în conducerea separată la INPS;
• șomer sau cu venituri neimpozabile.

Suma
Cecul se plătește lunar, direct de către INPS în contul curent indicat pe cerere, pentru fiecare 
copil aflat în întreținere:
• minoră, din luna a 7-a de sarcină;
• major, până la vârsta de 21 de ani, dacă urmează un curs de formare, inclusiv universitar, sau 

dacă sunteți șomer sau în stagiu sau in serviciu civil
• cu dizabilități, fără limite de vârstă.

Suma lunară a cecului unic este:
• 175 EUR pentru copiii minori, cu un Isee 2022 până la 15.000 EUR. Dacă ISEE este mai mare, 

cecul se reduce progresiv până la 50 EUR;
• 85 EUR pentru copiii majori cu vârsta de până la 21 de ani, cu un Isee 2022  până la 15.000 

EUR și cu reducerea treptată până la 25 EUR cu un Isee mai mare.
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Puteți prezenta cererea  chiar dacă nu aveți un ISEE sau dacă credeți că valoarea sa 
depășește 40.000 EURO și vi se va plăti suma minimă prevăzută.
Dacă integrați cererea cu certificatul Isee până pe 30 iunie, aveți dreptul să recuperati 
eventuale restanțe.
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