CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
CURTEA DE ARGES
STR 1 DECEMBRIE 1918 , Nr. 2B , CURTEA DE ARGES , ROMANIA
Tel:0248/708923 /fax .0248/708657, spascurteadearges@yahoo.com

Nr._________din____________

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului
- Cerere tip – (Anexa 1) ;
- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile);
-Livret de familie sau Certificat de căsătorie;
-Certificat de naştere al copilului– în original şi copie;
- extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul
persoanelor căsătorite/divorțate)
- dosar cu şină;
PENTRU SALARIAŢI:

- adeverinţa tip - (Anexa 2) , eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea
condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani
înainte de naşterea copilului);
Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate,
concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;
- copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea
copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată,
stampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;
- act adițional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în
care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere, în original
sau copie conform cu originalul.



PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

- decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru
anii fiscali anteriori naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani
anteriori nașterii copilului);
- certificat de atestare fiscală pe firma;
- document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a
copilului;
- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către
Barou.

Atentie!
La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale
ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

