
 

ACTE DOSAR- INDEMNIZATIE/STIMULENT 

in baza OUG 111/2010 cu modificarile si completarile ulterioare 

 

- Cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de 

naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (xerox/ site-ul primariei); 

 - Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile prevăzute de ordonanţa de 

urgenţă, precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere; 

 - Copia actului de identitate al celuilalt parinte si copia certificatului de casatorie, livret de familie, dupa 

caz; 

 - Certificatul de încadrare intr-un grad de handicap pentru copil, dupa caz; 

 - Actele doveditoare privind realizarea de venituri, eliberate de angajator sau de organele competente: 

    a) dovada eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori 

de venituri supuse impozitului, din care să rezulte că persoana îndreptăţită, in ultimii 2 ani anteriori datei 

nasterii copilului, a realizat timp de 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din 

activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe 

venit  ( site-ul primariei); 

    b) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după 

caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei 

de impunere, eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din 

activităţi independente şi/sau din activităţi agricole; 

    c) dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale 

neimpozabile; 

    d) dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de 

aceştia; 

    e) adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de 

angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană pentru 

ocuparea forţei de muncă; 

    f) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria 

răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului; 

- Adeverinta /elev/student-cu mentiunea frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului 

preuniversitar sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum 

şi ale învăţământului  postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în 

străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 

excepţa situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale       

- Actul adiţional/ dispoziţia / decizia de suspendare a activităţii; 

- Copie după Cererea prin care se solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului aprobată de 

angajator; 

- Extras de cont - in cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont 

- Dovada de reluare a  activităţii, de la angajator / Adeverinta ca nu a solicitat concediu pentru crestere 

copil  –PT. STIMULENT 

- Incepand cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a 

copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept, în situaţia în care ambele 

persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia. 

- un dosar 


