
ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI PT OBTINEREA

tNDEMNtZATtEt PENTRU CRE$TEREA COPILULUI CONFORM OUG 1',|1l 2010

PENTRU P.F.A, modificata prin L66/2016:

- Cerere tip;
- Adeverinli de ta Casa de Asiguriri de Sinitate (C.A.S) cu perioada in care a fost pldtiti

indemnizalia de maternitatea (sarcina + lduzie) sau declaralie pe proprie rispundere ca nu a

beneficiat de indemnizalia de maternitate;
- Buletinele de identitate (mama gitata) copie+original;

- Certificatele de nagtere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum si ale celorlallicopii

aflati in intretinere in copie+original;
- Livret de familie (dupi caz) copie +original;

- certificatu! de casatorie - copie+original;
- in cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul

Autoritatea Tutelara conform H.G.1291 128.12.2012.

- alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului gi relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care

soliciti dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ cdreia i s-a incredintat copilul in

vederea adopliei/ care are copilul in plasamenV in plasament in regim de urgentd, cu exceptia

asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sii,
precum 9i persoana care a fost numiti tutore;-duci este cazul.

- Adeverinfe de la Administrafia Finanlelor Publice TIMIS- din care si rezulte veniturile realizate in

ultimii 2 ani fiscali anteriori datei nagterii copilului sau dupd caz dovada venitului calculat in vederea

pldlii anticipate a impozitului;
- Decizii de impunere de la Administralia Finanfelor Publice pentru ultimii 2 anifiscali anteriori

nagterii copilului din care sa rezulte data inceperii activitatii'
- Declaratiile 200,220,pe ultimii 2 ani fiscali anteriori datei nasterii copilului.
- Decizia de suspendare sau tncetare a activitdfii, declaratia 070, de la Administrafia

Finantelor Publice Timis;
- Extrasul de cont -in cazul in care dorili ca plata si se faci prin virare in cont, trebuie anexat

extrasul de cont sau adeverinta de cont de Ia Banci.
- Dosar plic

ln cazulin care tatil soliciti indemnizalia de cregtere giingrijire a copilului, este necesard 9i

adeverinla de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei in care a fost pltrtiti indemnizalia de

maternitate adici concediul prenatal si postnatal sau declaratie pe propria rispundere ca nu a

beneficiat de indemnizalia de maternitate )

Condi[ii: domiciliul stabil sau regedinla in municipiul Timigoara gi si fi realizat venituri 12 luni anterior

datei nagteriicopilului in ultimii2 ani

Actete se depun la primirie in termen de 60 de zile lucritoare, dupi terminarea concediului de

maternitate (sarcina si liuzie minim obligatoriu fiind 42 de zile dupi nagtere sau maxim

sarcina + liuzie 126 zilel sau in termen de 60 de zile lucritoare de la nagterea copilului, ln cazul

in care mama nu beneficiaza de indemnizalia de maternitate adici (concediu pre+post natal).

NOTA: Persoanele indreptilite care beneficiazl de concediu pentru cregterea copilului conform OUG

111t2010 modificata prin L66/2016 si oblin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile

inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu

handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la implinirea de catre copil a vArstei de

3ani si pana la implinirea vArstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.

Conform OUG 111/2010, ART. 12

(1) Drepturile previzute de prezenta ordonanli de urgenli se acordi in situatia in care solicitantul

indeplinegte cumulativ urmdtoarele condi[ii:

a) este cetdlean romAn, cetitean striin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau regedinta pe teritoriul RomAniei;

c) locuiegte in RomAnia impreund cu copilul/copiii pentru care soliciti drepturile 9i se ocupd de

cregterea gi ingrijirea acestuia/acestora.


