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Acte necesare 

pentru primirea indemnizatiei creştere copil 

 

 Indemnizaţia  pentru creşterea copilului se acordă conform O.U.G nr. 111/2010 şi a 

Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu modificările şi 

completările prevazute de Legea 66/2016 si H.G 449/2016. 

Modificări privind indemnizaţia de creştere a copilului au fost reglementate in luna 

august 2017 prin O.U.G. 55/2017. 

Incepând cu 1 iulie 2016 au intrat în vigoare  noi modificări privind indemnizaţia 

de creştere a copilului, reglementate prin:  Legea 66/2016,  Hotararea de Guvern 

449/2016, Ordin 1099/2016.  

Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media 

veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului 

(maximul sumei fiind de 8500 ron conform O.U.G. 55/2017). 

Cererea pentru acordarea indemnizatiei trebuie depusă fie începând cu ziua imediat 

următoare încetării concediului de maternitate (cele 126 de zile). 

Cererile trebuie înaintate primăriei unde solicitantul îşi are domiciliul ori resedinţa 

în maximum 60 de zile de la data suspendarii activitatii si pana la data de 25 a lunii in 

curs (conform adreselor primite de la AJPIS Iasi). În caz contrar, perioadele anterioare nu 

se vor mai lua în calcul. 
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Dosarul trebuie să conţină:  

- cerere tip : https://www.primariamiroslava.ro/wp-

content/uploads/2020/12/Cerere_indemnizatie_model_2020.pdf ;  

- declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

- copie carte de identitate pentru ambii părinţi;  

- copie a certificatului de naştere a copilului;  

- copie a certificatului de căsătorie (dacă e cazul);  

- adeverinţă tip din care să rezulte indeplinirea conditiilor legale privind stagiul de 

cotizare si veniturile nete realizate (12 luni in ultimele 24 luni anterior naşterii, ori alte 

acte care dovedesc că persoana s-a aflat în una din situaţiile care îi conferă dreptul la 

indemnizaţie (ex. somaj, CCC etc.) : https://www.primariamiroslava.ro/wp-

content/uploads/2020/12/Adeverinta_model_2016.pdf ;  

- copie aprobată si stampilata a cererii înaintată către angajator pentru acordarea 

concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu 

handicap); 

- act adițional sau decizia de suspendare a activității; 

- extras de cont bancar pe numele solicitantului (pentru cei care doresc plata 

indemnizaţiei direct în cont); 

- dosar cu şină;  
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