
INDEMNIZATIA LUNARA PENTRU CRESTEREA COPILULUI 

 

Beneficiaza de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului in varsta de 

pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, persoanele care, in ultimii 2 

ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din 

salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati 

agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in 

continuare venituri supuse impozitului. 

ACTE NECESARE 

 *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. 

ATENTIE! 

Daca exista fluctuatie de venit de la o luna la alta, la solicitarea Agentiei 

Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Ilfov, trebuie sa depuneti, act justificativ sau 

act aditional din care sa reiasa de unde provine diferenta de venit. 

În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost 

recunoscut, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea 

copilului se demonstrează prin efectuarea ANCHETEI SOCIALE (document ce va fi 

inclus în dosarul pentru acordarea dreptului  împreună cu celelalte acte doveditoare) 

Ancheta sociala va fi efectuata de catre Serviciul de Asistenta Sociala din a 

carei raza teritoriala locuieste familia. 

 Acordarea pe baza netransferabilă de cel puţin o lună, a dreptului la concediul 
pentru creşterea copilului se aplică parinţilor după cum urmează: 

 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este 
alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; 

 în situaţia în care persoana prevăzută mai sus, nu solicită dreptul la concediul 
care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul 
acesteia. 

 Solicitarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului care îi revine 
celuilalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile 
prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea 
efectivă în acest concediu. 

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

Precizări referitoare la termenele de depunere a cererilor: 

Conform  prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificarile şi completările 
ulterioare şi a OUG nr. 148/2005 republicată, drepturile reprezentând indemnizaţie se 
cuvin şi se plătesc: 



 Începînd cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul şi 
indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data naşterii 
copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea 
dată. 

 Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în 
regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la 
acea dată. 

 De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în 
care, după alegerea opţiunii de concediu de către persoana îndreptăţită , copilul 
este încadrat în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de 
zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, 
dreptul se acordă de la data depunerii cererii. 

 De  la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în 
care după împlinirea vârstei 2 ani copilul, respectiv unul sau mai mulţi dintre 
copiii rezultaţi din sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap, dacă 
cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea 
este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii 
cererii. 

 De la data depunerii cererii în celelalte cazuri. 

 

 Indemnizația lunară pentru creșterea și îngrijirea copilului, se stabileste în 
cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 
2 ani anteriori datei nasterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din 
cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.  

 Pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, 
începând cu al doilea provenit dintr-o astfel de sarcină, se majorează cu 85% din 
cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată . 

 In cazul in care persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru crestere si 
ingrijire copil, naste cel de-al doilea copil, intervine o suprapunere de 
indemnizatii. 

 Pentru suprapunere se depune un dosar pentru supliment la care se anexeaza 
urmatoarele acte:   

  a) cerere 
  b) acte identitate parinti ( copie si original) 
  c) certificat de nastere pentru copilul care se solicita dreptul ( copie 
si original) 
  d) certificate de nastere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 
ianuarie 2006 (copie şi original) 
  e) certificat de căsătorie (copie şi original); 

 

 



ANUNT 

 

Plata indemnizaţiilor, precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către 
AGENŢIA JUDETEANA pentru PLAŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ILFOV. 

Compartimentul de Beneficii Sociale din cadrul Primariei orasului Bragadiru are 
atribuţia de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei 
Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Ilfov a cererilor şi documentelor ce stau la 
baza acordării drepturilor, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza orasului 
Bragadiru, judet Ilfov.. 
 

Sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere 
copil, înaintate de către persoanele domiciliate pe raza orasului Bragadiru, sunt de 
competenţa Agenţiei Judetene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov. 
 
Adresa:   Agenţiei Judetene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov - str. Ion 
Câmpineanu nr.3A  sector 1. 

Tel: 021-2569.692 

Fax: 021-2569.783 

E-mail: ajpis.ilfov@mmanpis.ro 

Site web: http://ilfov.mmanpis.ro 

  

 

 

http://ilfov.mmanpis.ro/

