
Documentele necesare stabilirii dreptului la 
indemnizatia/stimulentul lunar pentru cresterea copilului in varsta 
de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap 

1.      Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere, însotita 
în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de 
nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, 
certificate pentru conformitate cu originalul si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute 
la care sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta. 

 2.      În cazul în care nu a fost întocmit actul de nastere al copilului pentru care se 
solicita dreptul, cererea va fi însotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. 
Pentru copiii cetateni straini, nascuti în strainatate, cererea va fi însotita de certificatul 
sau extrasul de nastere tradus în limba romana si legalizat. În aceasta situatie, 
beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, 
respectiv a municipiului Bucuresti, denumita în continuare agentia teritoriala, copia 
certificatului de nastere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar 
nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea nasterii la 
autoritatile romane competente, în conditiile Legii nr.119/1996 cu privire la actele de 
stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul copiilor cetateni romani 
nascuti în strainatate. 

 3.      Actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor 
juridica se prezinta în copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu 
originalul, si sunt, dupa caz, urmatoarele: 

a)      certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006; 

b)      hotararea judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei, potrivit legii; 

c)      hotararea judecatoreasca de încuviintare a adoptiei, potrivit legii; 

d)      hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia 
copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii; 

e)      decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia 
copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului în regim 
de urgenta, potrivit legii; 

f)        hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii 
tutelare, potrivit legii. 

 4.   Actele doveditoare privind atestarea conditiilor de eligibilitate si nivelul venitului 
lunar aferent acestor perioade , certificate pentru conformitate de autoritatile competente 
sunt, dupa caz, urmatoarele:  

a)      dovada eliberata de angajator sau alt platitor din care sa rezulte ca persoana 
îndreptatita a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior nasterii copilului venituri din 
salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, în caz de dizolvare, faliment sau 
lichidare judiciara a angajatorului; 

b)      dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a nascut 
copilul si/sau dupa caz, dovada privind venitul calculat în vederea platii anticipate a 
impozitului, precum si copia dupa decizia de impunere, eliberate de autoritatile 
competente în cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente 
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si/sau din activitati agricole. În situatia în care una din aceaste dovezi nu poate fi 
eliberata, persoana îndreptatita prezinta o declaratie pe propria raspundere privind 
realizarea acestor venituri, în conditiile prevazute de Codul penal; 

c)      dovada eliberata de autoritatile competente în cazul persoanelor care realizeaza 
venituri profesionale neimpozabile; 

d)      dovada eliberata de autoritatile competente în cazul asociatilor unici privind 
veniturile realizate de acestia; 

e)      adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de 
asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru 
persoanele care au nascut al doilea copil pana la împlinirea de catre primul copil a varstei 
de 2 (3) ani ; 

f)       dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, 
declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla în 
concediu pentru cresterea copilului; 

g)      copia contractului de munca sau/dupa caz dovada eliberata de angajatori ori de 
autoritatile competente straine sau romane, traduse si legalizate, care sa ateste 
realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de munca în 
strainatate potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de Romania cu alte 
state sau, dupa caz, realizarea de venituri profesionale dobandite în urma activitatilor 
salariale sau independente totalizate în baza prevederilor Regulamentului 1408/71 
privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor 
independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza în interiorul Comunitatii.  

 5.      Actele doveditoare privind atestarea perioadelor asimilate sunt, dupa caz, 
urmatoarele: 

a)      dovada eliberata de institutia care a trimis persoana în misiune permanenta în 
strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. a); 

b)      dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru 
situatiile prevazute la lit. b), c), e) si f); 

c)      dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatiile prevazute la lit. c) 
- h) si p); 

d)      dovada eliberata de angajator ori, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de 
sanatate, pentru situatiile prevazute la lit. c) – g) si i), l) - n); 

e)      diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de 
învatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. j), k) si s); 

f)        livretul militar, certificatul, sau orice alta dovada eliberata dupa caz, de centrul 
militar în a carui raza teritoriala domiciliaza persoana îndreptatita, sau de structurile 
militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, în 
care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia 
prevazuta la lit. o). 

 6.      Alte acte doveditoare privind acordarea indemnizatiei lunare sunt, dupa caz, 
urmatoarele: 
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a)      declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, 
dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) din ordonanta de 
urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent; 

b)      declaratia pe propria raspundere a persoanei îndreptatite ca se ocupa de cresterea 
si îngrijirea copilului si ca acesta nu este încredintat sau dat în plasament unei alte 
persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public; 

c)      certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap; 

d)      adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii înainte de 
termen; 

e)      alte documente, dupa caz, din care sa rezulte îndeplinirea conditiilor de acordare a 
concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea directiilor teritoriale. 

 7.      Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia 
lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si 
confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile 
romane, precum si cu alte documente prevazute de lege. 
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