
  Actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea acordării 
indemnizaţiei de crestere a copilului / stimulentului de insertie (conform
O.U.G. 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare)

Cerere tip

Acte de identitate ambii părinţi - copie;

Certificatul de naştere al copilului - copie;

Certificatele de naştere ale celorlalţi copii (copie) – după caz;

Livretul de familie actualizat – copie;

Certificat de căsătorie –copie;

Ancheta socială efectuată de către Serviciul Autoritate Tutelară (în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi); 

Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a 

realizat timp de 24 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit ;

Xerocopie după ultimul concediu medical – sarcină şi lehuzie;

Xerocopie după cererea înregistrată şi depusă de beneficiar la angajator (aprobată, semnată, ştampilată de 

conducerea instituţiei şi specificată data de la care se solicită indemnizaţia de creştere copil, precum şi 

perioada solicitării - până la 1 an, 2 ani , 2- 3 -7 ani pentru copilul încadrat în grad de handicap);

Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii, pentru ambii părinţi dacă 

îndeplinesc condiţiile de acordare (solicitarea se face pentru 24 de luni anterior nașterii copilului, după data de 

25 a lunii următoare nașterii copilului);

Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pe ultimele 24 luni anterior naşterii copilului (pentru părintele 

care nu realizează venituri salariale sau pentru persoana care realizează venituri din alte activităţi prevăzute de 

lege pentru copilul născut de la 01.03.2012;

Declaraţii (formulare tip) – prin care solicitantul se obligă să comunice în scris în termen de 15 zile lucrătoare orice

modificare survenită ulterior şi că nu a solicitat altei autorităţi publice locale indemnizaţie/stimulent pentru 

creşterea copilului;

Dosar plic;

DUPĂ CAZ:

Extras de cont bancar ( cu ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;

Xerocopie după certificatul de încadrare intr-un grad de handicap al copilului pentru care se solicită;

Xerocopie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap al solicitantului;

Xerocopie după hotărârea de încredinţare a minorului către persoana solicitantă, hotărâre judecătorească de 

încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, hotărâre de instituire a 

măsurii de plasament, etc;

http://ddacarad.ro/html/media/servicii/0/0/21/13-14_Declaratii1.pdf


Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că mama nu a beneficiat de concedii medicale (sarcină şi 

lehuzie), deoarece nu a lucrat şi nu a cotizat la Casa de Sănătate - în cazul în care dreptul se solicită de către 

tată;

Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau după caz, universitar, care să ateste 

frecventarea cursurilor la zi, fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data naşterii copilului – original;

Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost

întrerupte din motive medicale – original;

Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar

recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei,Cercetării şi Inovării, prin Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, 

după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, 

în baza procedurilor legale în vigoare – original;

pentru af, pf si srl

Adeverinţă de la Administraţia Financiară (pe ultimele 12 sau 24 de luni anterioare naşterii copilului);

Xerocopie după cererea de suspendare a activităţii (după caz: Registrul Comerţului, Barou, Colegiul medicilor, 

etc;

Xerocopie după cererea de suspendare a activităţii depusa si la Administraţia Financiară ( sau copie după nr. 

de înregistrare );

Xerocopie după decizia sau deciziile de impunere din care sa rezulte veniturile pe ultimele 12 sau 24 de luni 

anterioare naşterii copilului;


