Acte necesare la dosarul de acordarea dreptului la concediu pentru cresterea
copilului pâna la varsta de doi ani, respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap, a
indemnizatiei sau stimulentului lunar de insertie profesionala
CONFORM LEGII 111/2010

1. Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de inserţie
2. Actele de identitate al solicitantului precum si al sotului /partenerului acestuia, acolo unde este cazul, (copie şi
original)
3. Copia certificatului de casatorie, acolo unde este cazul
4. Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), precum si ale celorlalţi copii
aflaţi în întreţinere (copie şi original)
5. Livretul de familie, actualizat la zi (copie şi original)
6. Copie dupa cererea depusa la angajator, prin care se solicită concediul, inregistrata şi cu rezoluţia acestuia
7. Adeverinţă eliberată de angajator sau de orice alta entitate asimilata angajatorului, din care sa rezulte realizarea
stagiului de cotizare al părintelui care solicită concediul (minim 12 luni lucrate până la data naşterii copilului !!!)
8. Copie dupa dispozitia / decizia de suspendare a contractului de munca, pentru solicitantii care realizeaza venituri
cu caracter salarial
9. Adeverinta cu suspendarea activitatii solicitantului din Programul National REVISAL (Raport per salariat)
10. Adeverinta cu stagiul integral de cotizare, eliberată de Casa judeţeană de pensii, pentru ambii părinti ai
copilului, acolo unde este cazul, daca acestia indeplinesc conditiile legale de acordare a dreptului
11. 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 pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole
12. Dovada intreruperii activitatii pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 an
în cazul copilului cu handicap pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole
supuse impozitului
13. Adeverinta sau adeverintele fiscale, dupa caz, pe ultimele12 luni anterioare nasteri copilului eliberate de
Administratia financiara locala, pentru ambii părinţi.
14. Declaratia pe proprie răspundere al celui de-al doilea părinte din care să rezulte că a luat cunoştinţă de
prevederile art. 11 din O.u.G. nr. 111 / 2010 conform căruia are obligatia, dacă îndeplineşte condiţiile legale de
acordare a indemnizaţiei, să solicite o lună de concediu pentru creşterea copilului şi perioada în care este dispus să o
facă.
15. Declaratia pe proprie răspundere a solicitantului că locuieşte cu minorul pentru care solicită dreptul în Romania,
că se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia şi că va înştiinţa primăria de domiciliul în termen de 15 zile în cazul în
care aceste obligaţii nu mai sunt îndeplinite.
16. În situaţia în care persoana îndreptăţită solicită primirea indemnizaţiei in cont bancar, extras de cont eliberat de
bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei
solicitante, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban şi ştampila băncii.
17. Orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
18. Dosar cu şină

