
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA 

COPILULUI - ELEVI/STUDENȚI/MASTERANZI – conform OUG nr. 111 din 2010 

Mamele care in cele 12 luni anterioare nasterii au frecventat fara intrerupere 

cursurile la zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar acreditate au dreptul 

la indemnizatia de crestere a copilului. Se accepta intreruperile din motive 

medicale. 

          Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama / tată, 

reprezentantul legal sau mandatarul), la sediul primăriei din localitatea de domiciliu în termen 

de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului. 

Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (sumă 

rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de 

referință.) 

                    Dosarul cuprinde: 

1. Cerere tip 

2. Actele de identitate ale părinţilor - copie și original 

3. Certificatul de naştere al copilului/lor - copie și original 

4. Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei 

naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere 

5. Copia diplomei de licență, master, etc. (după caz) 
6. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că 

solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din 

ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului 

7. Declaraţie pe proprie răspundere - din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu 

venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului 

 

Celălalt părinte va prezenta: 

a. Dacă nu realizează venituri - declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu 

beneficiază de concediul pentru creșterea copilului sau stimulentul de inserție 

b. Dacă este salariat: adeverinţa eliberată de angajator din care să rezulte că nu este / nu a 

solicitat concediul pentru creșterea copilului și/sau stimulentul de inserție precum şi copia 

concediului pentru sarcină și lăuzie sau adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de 

maternitate din care să reiasă ultima zi de concediu de lăuzie sau post-natal( sunt 126 zile 

calendaristice de concediu pentru sarcină și lăuzie). (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada 

totală a concediului de creştere a copilului este alocată celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se 

solicită, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună). 

11. Dosar cu şină 

12. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opţional 

13. Declarație pe proprie răspundere (formular tipizat) 


