
Acte necesare privind indemnizatia de crestere a copilului 

 Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an sau 2 ani, 85% 
din media veniturilor nete realizate în ultimul an anterior naşterii copilului. 

 *cerere (Anexa 1); 
 actul de identitate parinti (copie şi original); 
 certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi 

original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de 
încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru 
protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi 
original); 

 certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 
(copie şi original); 

 certificat de căsătorie (copie şi original); 
 adeverinţă eliberată de angajator  (Anexa 2) din care să rezulte că persoana 

îndreptăţită: 
- a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului 

Fiscal, timp de 12 luni succesive pe ultimii 2 ani  anteriori datei naşterii 
copilului, 

- nivelul lunar al acestora, 
- prima şi ultima zi de concediu de maternitate, 
- data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie, 
- prima zi de concediu de creşterea copilului; 

sau  - dovadă privind veniturile realizate în ultimii 2 ani fiscali anteriori celui în care s-a 
născut  copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a 
impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente; 
sau -  dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează 
venituri neimpozabile; 
sau  - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici; 

 dovadă eliberată de autorităţile competente sau angajatori din care să rezulte 
data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului; în cazul 
persoanelor salariate - decizie de suspendare a activităţii (original sau copie 
conform cu originalul) ; 

 sau  - adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat 
sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal; 

 dosar cu şina din carton (coperţi întregi); 
 pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la  ProCredit Bank, 

Bancpost,  B.R.D., I.N.G,  Alpha Bank, VOLKSBANK, C.E.C. Bank, 
Transilvania, pe numele solicitantului;  

 Alte acte solicitate după caz. 
Termenul de depunere al dosarului este 60 zile lucratoare de la ultima zi a concediului 
de maternitate(post natal); 

 
 



 
PRECIZARI CU PRIVIRE LA ACORDAREA 

INDEMNIZATIEI CRESTERE COPIL 
 

Pentru copiii născuţi după data de 1 ianuarie 2011, indemnizaţia se acordă în una din 
următoarele 2 variante, la alegere: 
- indemnizaţie de 85% din media veniturilor, până la vârsta de 1 an,  între 600 de lei 
/lună si 3400 de lei /lună; 
- indemnizaţie de 85% din media veniturilor, până la vârsta de 2 ani, între 600 de lei si 
1200 de lei/lună; 
*pentru copiii cu handicap, indiferent de data naşterii se acordă indemnizaţie de 85% din 
media veniturilor, până la vârsta de 3 ani, între 600 de lei /lună si 1200 lei/lună.  

 Persoanele care au optat pentru prima varianta(concediu si indemnizatie pana la varsta 
de 1 an), au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 1 ISR(500lei) pana la 
varsta de 2 ani a copilului, in cazul reluarii activitatii inainte de implinirea varstei de 1 an 
a copilului. 

 Persoanele care au optat pentru a doua varianta (concediu si indemnizatie pana la 
varsta de doi ani a copilului) si realizeaza venituri supuse impozitului,dupa implinirea de 
catre copil a varstei de un an , pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre 
acesta a varstei de 2 ani au dreptul sa beneficieze de un  stimulent de insertie in 
cuantum lunar de 1 ISR (500lei)ș 

 In cazul  copilului cu handicap drepturile reprezentand concediu,indemnizatie 
lunara,stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea varstei de 3 ani a 
copilului,oricand pe toata perioada. 
 Pentru copiii nascuti  dupa data de 1 ianuarie 2011 in momentul depunerii cererii se 

va face si optiunea intre una din cele 2 variante de acordare a indemnizatiei-pana la 
1 an ( 3 ani in cazul copilului cu handicap ) sau pana la 2 ani, optiune care se 
exercita o singura data si nu poate fi modificata ulterior. 

 Incepand cu 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta 
de urgenta, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni au obligatia sa isi 
achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin 
in proprietate.In cazul persoanelor singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea 
unuia sau a mai multor copii, mentinerea drepturilor la indemnizatie, respectiv 
stimulent de insertie nu este conditionata de aceasta obligatie. 

 Acordarea pe baza netransferabilă de cel puţin o lună, a dreptului la concediul pentru 
creşterea copilului se aplică parinţilor ai căror copii se nasc începând cu data de 01 
martie 2012 sau sunt adoptaţi, luaţi în plasament, încredinţaţi în vederea adopţiei, 
sau s-a stabilit tutela începând cu această dată, dacă ambele persoane din familie 
îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia după cum urmează: 
a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este 
alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; 
b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care 
îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. 

 Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se 
reduc cu o lună. 

 


