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ACTE NECESARE PENTRU CONCEDIU INGRIJIRE COPIL/ STIMULENT DE INSERȚIE 

 

         CADRU LEGAL  

Ordonanta de urgenta nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Acte necesare: 

1 copie după certificatele de naştere la toţi din familie; 

2 copie după certificatul de căsătorie; 

3 copie după cartea de identitate a mamei; 

4 copie dupa cartea de identitate a tatalui; 

5 adeverinţa de la angajator complectata; 

6 adeverinţa de la AJOFM Năsăud completata; 

7 adeverinţa de la AJOFM Năsăud (din care sa reiasă cu ce data a fost înregistrat dosarul pentru 

indemnizaţie de şomaj); 

8 copie după diploma de liceu; 

9 copie după foaia matricola; 

10 cerere către angajator prin care soliciți concediu îngrijire copil (cererea trebuie sa fie 

înregistrata, semnata, stampilata si aprobata de către angajator.) 

11 adeverinţă de la şcoală cu luna şi anul în care a absolvit liceul 

12 adeverinţă privind stagiu de cotizare, pentru ambii soţi (Casa de Pensii Bistriţa); 

13 cerere tip de acordare a indemnizatiei;  

14 declaraţia pe propria răspundere a soţului că a lucrat 12 luni anterior naşterii copilului; 

15 declaraţie pe propria răspundere dată de către solicitant din care să rezulte că locuieşte împreună 

cu familia  în România (conform anexei); 

16 declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu beneficiază de alte venituri în afara 

beneficiilor de asistenţă socială destinată persoanelor cu dizabilităţi; 

17  adeverinţă privind veniturile  realizate  în ultimii doi ani anterior nașterii copilului , pentru 

ambii soţi (emisă de Finanţe Sângeorz  -Băi – Primăria Ilva Mică). 

18 Raport per salariat, extras din REVISAL, certificat pentru conformitate de către angajator  

(pentru ambii soţi) 

19 Decizie de suspendare a contractului de muncă ( angajator) 

20 Declaraţia pe propria răspundere a soţiei că nu a beneficiat de indemnizaţie de maternitate 

21 Decizie de impunere 

22 Dosar plic 

23 Certficat PFA 

24 Extras de cont - pentru cei care doresc să se vireze banii în cont curent sau de card – pe numele 

titularului de cerere 

 



 Dosarele se depun la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Ilva Mică: în termen 

de 60 de zile lucrătoare începând cu următoarea zi a finalizării concediului de maternitate. 

Dosarele întocmite pentru luna în curs se înaintează până în data de 5 a lunii următoare la Agenţia 

Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud.  

Indemnizaţia de creştere a copilului se acordă până la vârsta de 2 ani a acestuia, respectiv 3 

ani în cazul copilului cu handicap. 

        Indemnizaţia minimă lunară este de 1250 lei cu dreptul ca în cazul întoarcerii la muncă cu cel 

puţin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, să se 

poată solicita stimulentul de inserţie de 650 lei lunar, drept ce poate fi acordat până la împlinirea de 

către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap. 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PRIVIND  

REVENIREA DIN I.C.C. ŞI SOLICITAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE 

 

1. C.I. PARINŢI – COPIE ŞI ORIGINAL 

2. CERTIFICAT DE NAŞTERE PENTRU COPILUL PENTRU CARE SE 

SOLICITĂ DREPTUL LA INDEMNIZAŢIE – COPIE ŞI ORIGINAL 

3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE COPIE ŞI ORIGINAL 

4. CERERE TIP- MODEL PRIMARIE  

5. ADEVERINŢĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU DATA RELUĂRII 

ACTIVITĂŢII SAU DECIZIA DE RELUARE A ACTIVITĂȚII 

6. RAPORT/SALARIAT-REVISAL 

7. EXTRAS DE CONT 

8. DOSAR PLIC 


