
DECLARATIA celuilalt parinte 

Subsemnatul/a ______________________________________________________,parintele copilului 

___________________________ domiciliat(a) in __________________________________________ 

_________________________________________, identificat cu CNP __________________________ 

nr.telefon _________________________. 

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declaratii, 

respectiav declaratia necorespunzataore a adevarului facuta unui organ sau unei institutii de stat se 

pedepseste cu închisoarea, că: 

[ ] NU îndeplinesc conditiile de acordare a indemnizatiei creştere copil, conform OUG nr./2010  

[ ] ÎNDEPLINESC conditiile de acordare a indemnizatiei creştere copil, conform OUG nr.111/2010.  

Declar ca am luat la cunostintă de reglementarea modalitatilor de implementare a 

prevederilor art.11 din ordonanta de urgentă a guvernului nr.111/2010 referitor la situatia de 

netransferabilitate a dreptului la indemnizatia pentru creşterea copilului, în vederea aplicării 

reglementării directivei consiliului 2010/18ur din 8 martie 2010 de punere în aplicare a acordului-

cadru revizuit din 18 iunie 2009 privind concediul pentru creşterea copilului încheiat de 

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP si ETUC şi de prevederile art.41 (hotararea nr. 52/19.01.2011 

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta a 

guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare) prevazute in anexa. 

Astfel, în situatia în care nu solicit dreptul la concediul propriu de cel putin o luna, mă oblig 

sa anunţ în scris Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala a municipiului Bucuresti, cu cel 

putin 60 de zile inainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respective 3 ani în cazul 

copilului cu nevoi speciale; în situatia în care solicit concediul propriu de cel puţin o lună, depun 

cererea şi documentele doveditoare, în condiţiile normelor metodologice, cu cel puţin 30 de zile 

înainte de intrarea efectivă în acest concediu.  

 

 

  DATA        SEMNATURA  



Anexa declaratia celuilalt parinte 

Reglementarea modalitaJilor de implementare a prevederilor art. 11 din Ordonanfa de urgenJa a Guvernului nr. 111/2010 

referitor la situaJia de netransferabilitate a dreptului la indemnizatia pentru cre~terea copilului, in vederea aplicarii 

reglementarii Directivei Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010 de punere in aplicare a acordului-cadru revizuit din 18 

iunie 2009 privind concediul pentru cresterea copilului incheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP si ETUC 

Conform art. 11 din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile 

si completarile ulterioare:  

Dreptul la concediul pentru cresterea copilului pana la un an, 2 sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap se acorda pe baza 

netransferabila persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012, precum si pentru situatiile in care 

o persoana a adoptat copilul, careia i sa incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in 

plasament de urgenta, precum si pentru persoana care a fost numita tutore, incepand cu aceasta data in situatia in care 

ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza: a) cel putin o 

luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest 

drept; b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediu care ii revine, celalalt parinte nu 

poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia. 

Conform art. 4/\1 din HOTARARE Nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

(1) În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanta de urgenta, celalalt parinte sau cealalta persoana care nu a solicitat 

dreptul la indemnizatie poate solicita acest drept, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de 

catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap. Daca acest drept nu se solicita, 

concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se reduc cu o luna. 

(2) in situatia prevazuta la alin. (1), persoana indreptatita care se afla in concediu pentru cresterea copilului poate 

opta pentru concediu fara plata sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.  

(3) in cazul persoanei singure sau in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei 

pentru cresterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanta de urgenta nu se aplica.  

(4) Pe perioada in care cealalta persoana beneficiaza de dreptul la concediul propriu de crestere a copilului de cel putin o 

luna, dreptul celuilalt parinte la indemnizatia pentru cresterea copilului se suspenda in conditiile prevederilor din ordonanta 

de urgenta.  

(5) in situatia in care persoana indreptatita opteaza potrivit alin. (2) la concediul fara plata, cererea pentru acordarea 

acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile din 

ordonanta de urgenta.  

(6) Prevederile a lin. (1) (5) nu se aplica in situatia in care persoana indreptatita solicita numai acordarea stimulentului de 

insertie sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni inainte de im plinirea de catre copil a varstei de un an ori cu 6 luni 

inainte de implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, in cazul copilului cu handicap.  

(7) Solicitarea concediului prevazut la a lin. ( 1) se face pe baza de cerere si documente doveditoare, in conditiile 

prezentelor norme metodologice, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea efectiva in acest concediu. 

(8) In situatia in care persoana indreptatita prevazuta la alin. (1) nu solicita dreptul la concediul propriu de cel 

putin o luna, aceasta are obligatia de a anunta in scris agentia pentru plati si inspectie sociala a municipiului 

Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a 

varstei de un an, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, daca nu se inregistreaza situatia prevazuta la alin. 

(6).  

(9) În situatia suprapunerii drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile art. 8, drepturile 

prevazute in prezentul articol pot fi solicitate de celalalt parinte care indeplineste conditiile de acordare la finalizarea 

concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o 

perioada de cel putin doua luni, cuprinsa in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate.  

AM LUAT LA CUNO$TINTA  


