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OPIS INDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI/  

STIMULENTULUI DE INSERTIE   

 

 
 

• Cerere tip ; 
 

• C.I. (carte de identitate) părinți 
– trebuie să aibă domiciliul în comuna BOD 

 

• certificatul de naștere al copilului; 
 

• după caz: certificatul de handicap al copilului; 
 

• certificatul de căsătorie;  
- dacă părinții nu sunt căsătoriți este necesară anchetă socială de la Primăria Bod; 

 

• notificare din partea celuilalt părinte 
– că este sau nu este de acord să stea o lună în indemnizație de creștere copil; 

 

• adeverința-tip, eliberată de angajator  

- din care sa rezulte vechimea în muncă de cel puțin 12 luni ( realizată consecutiv sau succesiv în 
ultimele 24 de luni anterior nașterii copilului); 

 

• decizia de suspendare a activității eliberată de angajator 
– în care se specifică clar data suspendării activității, pentru persoana care dorește indemnizație 
de creștere copil; 

 

• adeverință de la medicul de familie 
– în care mamele care solicită indemnizația trebuie să se specifice perioada de concediu medical 
pre și post natal; 

 

• extras de cont bancar (în original) pe numele solicitantului 
– în cazul în care doriți să se vireze indemnizația sau stimulentul de inserție în cont; 
– în cazul în care solicitantul indemnizației sau stimulentului este tatăl copilului, mama copilului 
va da o declarație în care va preciza dacă este încadrata în muncă și dacă a beneficiat sau nu de 
concediul pre și post natal și în ce perioade; 

 
În cazul persoanelor care desfășură activități de tip întreprindere individuală,  
actele pe care trebuie să le depună la dosar sunt următoarele: 
• Decizia de impunere pentru anul în care este născut copilul și anul anterior nașterii copilului  

- de la ANAF se va solicita; 
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• Adeverință care să confirme veniturile din deciziile de impunere; 
- de la ANAF se va solicita; 

• Declarație cu  data suspendării activității în cadrul întreprinderii individuale. 
- se declară la ANAFde către solicitantul indemnizației; 

- ANAF-ul va elibera un document prin care va confirma data suspendării activității, care 
document va fi pus la dosarul pentru solicitarea indemnizației. 

 
În cazul persoanelor care se întorc din indemnizație pentru creșterea copilului pana la doi ani,  
sunt necesare următoarele documente: 
• Cerere tip ; 
• Adeverința de la angajator cu data reluării activității În munca ( original); 
• Cărți de identitate pentru ambii părinți ( original si copie); 
• Certificat de naștere copil ( original si copie); 
• Certificat de căsătorie ( în cazul in care părinții nu sunt căsătoriți este necesara ancheta sociala de la 
Primaria Bod; 
• Extras de cont bancar  ( în original)  pe numele solicitantului  


