
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 148 din  3 noiembrie 2005 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 
 
Actele necesare pentru depunerea dosarului de INDEMNIZAŢIE/STIMULENT 
pentru creşterea copilului 
 
 Dosarul se depune la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială din strada 
Săvenilor nr.12, Botoşani şi trebuie să cuprindă următoarele acte: 

 
1) Dosar cu şină 

               2) Cerere şi declaraţie tip (Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare ale OUG nr.     
               148/2005) → de la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială din strada Săvenilor nr.12,   
                Botoşani 

3) Anexa 2 din Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de 
aplicare ale OUG nr. 148/2005, completată de către angajator 
4) Stagiul de cotizare pentru ultimul an anterior datei naşterii copilului eliberat şi vizat 
de către Casa Judeţeană de Pensii 
5) Copie a Cererii prin care a fost solicitat de la angajator concediul pentru creşterea 
copilului până la 2 ani → cererea trebuie să fie înregistrată iar copia vizată de către angajator 
de conformitate cu originalul  
6) Copie după certificatul de naştere al copilului  
7) Copii după actele de identitate ale ambilor părinţi 
8) Copie a Deciziei de suspendare a contractului în vederea creşterii copilului pîna la 2 ani 
vizată de către angajator de conformitate cu originalul  
9) Copie a Carnetului de muncă în care să fie operată suspendarea contractului de muncă in 
vederea creşterii copilului conf. Art. 51 lit a din C.M., vizată de către angajator de 
conformitate cu originalul 
10) Alte acte doveditoare 
 
• Dacă solicitantul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este: 
 
MAMA  copilului 
 Se anexează şi copii ale certificatelor  de concediu medical postnatal sau 
adeverinţa eliberată de către angajator din care să reiasă clar ultima zi plătită de concediu 
postnatal ( lăuzie) care trebuie sa fie de minimum 42 de zile de la naştere. 
TATĂL copilului 
 Se anexează şi adeverinţa eliberată de unitatea angajatoare a soţiei din 
care să reiasă clar ultima zi de concediu postnatal( lăuzie) plătită care trebuie să fie de  
minimum 42 de zile de la naştere. 
 Dacă mama copilului nu a avut dreptul la concediu de maternitate la 
dosar este necesar să se depună şi declaraţia acesteia că nu a beneficiat de concediu de 
maternitate şi motivul (ex.: nu a lucrat). 



 
HOTĂRÂRE   Nr. 1025 din  9 august 2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului 
 
ART. 17 
    (2) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se 
completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 de către persoanele îndreptăţite 
să beneficieze de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului sau de stimulent. 
 
ORDIN   Nr. 68 din  4 februarie 2009  
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006 
 
ART. 3 
    (1) Dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit 
conform Codului fiscal, precum şi nivelul net lunar al acestora se completează potrivit 
modelului de adeverinţă prevăzut în anexa nr. 2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 CERERE                                                             Anexa 1  
                                                                                    şi                                                    la  Normele metodologice 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
pentru acordarea 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului / stimulentului  şi alocaţiei de stat pentru copii 
 

Domnului director executiv 
I. Subsemnata(ul), 

 
Numele şi prenumele                               

 
                            

 
Cod numeric personal              

 
Adresa:              str.                              

 
nr.         bl.           sc.        ap.          sectorul   

 
Municipiul / oraşul                         

 
Comuna; satul                          

 
Judeţul                 

 
Telefon :                      Fax :           

 
E-mail:_________________________________ 
 

Actul de identitate*1),*2)   seria       nr.        
 

Emis de                 
 

Vă rog să-mi aprobaţi acordarea*): 
 

- indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum de 600 Ron  
    

 

 

- indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum de 85% din media 
veniturilor profesionale realizate în ultimele 12 luni din ultimul an 
anterior datei naşterii copilului sau, după caz, datei de la care s-a 
încredinţat copilul în vederea adopţiei, s-a adoptat copilul ori s-a luat 
copilul în plasament sau în plasament în regim de urgenţă, precum şi 
datei de la care persoana a fost numită tutore, potrivit legii. 

 

 
- stimulentului pentru creşterea copilului  

 
- alocaţiei de stat pentru copii  

 

Doresc să primesc aceste drepturi*): 
 

- la domiciliu, prin mandat poştal  
 

- în cont personal/de card  nr.                         
 

deschis la Banca _____________________________________________________________. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
*1) În cazul cetăţenilor romani se va specifica tipul actului de identitate:       *2) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: 
         - B.I. - buletin de identitate;       - C.I. - carte de identitate; 
         - C.I. - carte de identitate;       - L.S.T. - legitimatie de şedere temporară; 
         - C.I.P. - carte de identitate provizorie.      - D.I. - document de identitate 
        *) Se va marca cu "X" casuta corespunzătoare 
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Având calitatea de*): 
 

- părinte natural  
- părinte adoptiv  
- persoana care are în încredinţare copil în vederea adopţiei  
- tutore  
- persoană care are copilul în plasament  
- persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă  

 
    Menţionez că, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, sunt*): 
 

- persoana îndreătăţită  
- reprezentantul legal al persoanei îndreptăţite  
- mandatar al persoanei îndreptăţite  

 

II. Declar pe propria răspundere următoarele: 

A. Referitor la copilul / copiii pentru care solicit dreptul: 

1. Numele şi prenumele                               
 
Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor*3)      seria       nr.        
 
 
2. Numele şi prenumele                               
 
Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor*3)      seria       nr.        
 
 
3. Numele şi prenumele                               
 
Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor*3)      seria       nr.        
 

B. Referitor la copiii pe care îi am în întreţinere: 
      
1. Numele şi prenumele                               
 
Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor*3)      seria       nr.        
 

    Având calitatea de copil*): 
 

- natural  
- încredinţat în vederea adopţiei  
- adoptat  
- tutelat  
- dat în plasament  
- dat în plasament de urgenţă  

   
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
*3) Se vor specifica datele înscrise în certificatele de naştere ale copiilor 
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2. Numele şi prenumele                               
 
Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor*3)      seria       nr.        
 Având calitatea de copil*): 

- natural  
- încredinţat în vederea adopţiei  
- adoptat  
- tutelat  
- dat în plasament  
- dat în plasament de urgenţă  

 
3. Numele şi prenumele                               
 
Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor*3)      seria       nr.        
   Având calitatea de copil*): 

- natural  
- încredinţat în vederea adopţiei  
- adoptat  
- tutelat  
- dat în plasament  
- dat în plasament de urgenţă  

 
4. Numele şi prenumele                               
 
Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor*3)      seria       nr.        
   Având calitatea de copil*): 

- natural  
- încredinţat în vederea adopţiei  
- adoptat  
- tutelat  
- dat în plasament  
- dat în plasament de urgenţă  

 

C. Referitor la situaţia înainte de solicitarea drepturilor*): 
a) salariat/ă    

 
Denumire angajator                         

 
                        

 
Cod fiscal                          

 
b) perioade asimilate 
 

► şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate  
► beneficiar de indemnizaţie de şomaj  
► realizare perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute 
de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective  
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► concedii medicale şi de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de 
boli obişnuite sau de accidente în afara muncii   

► concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, 
exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale   

► concedii medicale pentru maternitate  
► concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav  
► concedii medicale de risc maternal  
► beneficiar de pensie de invaliditate  
► absolvent/ă cursurile de zi ale învăţământului universitar cu examen de licenţă sau de 
diplomă organizat în prima sesiune de licenţă  

► în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului universitar, 
organizat potrivit legii,  

► în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, 
organizat potrivit legii, cu examen de licenţă şi începerea rezidenţiatului  

► concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din 
iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii  

► contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale 
încheiate de România cu alte state  

► întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de 
muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii  

► militar în termen/termen redus/ concentrat, mobilizat sau în prizonierat/ efectuare serviciu 
militar pe bază de voluntariat  

► beneficiar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 
ani în cazul copilului cu handicap   

► beneficiar al concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta 
cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr.448/2006, republicată  

 

         a) am realizat venituri din activităţi independente  
  
b) am realizat venituri din activităţi agricole  

 
 

 
D. Am beneficiat DA  / NU  de indemnizaţie de maternitate/indemnizaţie pentru creşterea copilului 

începând cu data de ________________________________________________________. 
 

E. Declar că mă ocup de creşterea şi îngrijirea copilului, că acesta locuieşte împreună cu mine şi că nu 
este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public. 
 

F. Declar că mă oblig ca în termenul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
7/2007, cu modificările ulterioare, să comunic în scris primăriei orice modificare a situaţiei mele cu privire la 
creşterea şi îngrijirea copilului sau la realizarea de venituri profesionale care poate conduce la încetarea / 
suspendarea / modificarea drepturilor. 
 

Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea 
necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii. 
 
 

Data       Semnătura solicitantului 
________________    _______________________________ 
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    III. DECLARAŢIE A CELUILALT PĂRINTE ( SOŢ / SOŢIE AL / A PERSOANEI SOLICITANTE ) 
 

I. Subsemnata(ul) 
 

Numele şi prenumele                               
 

                            
 
Cod numeric personal              

 
 

Adresa:              str.                              
 

nr.         bl.           sc.        ap.          sectorul   
 
 
Localitatea                             

 
Judeţul                             

 
Telefon :                      Fax :           

 
E-mail:_________________________________ 
 

Actul de identitate*1)   seria       nr.        
 

Emis de                 
 
    D
      

eclar următoarele*): 

Beneficiez de indemnizaţie pentru creşterea copilului  
 
Nu beneficiez de indemnizaţie pentru creşterea copilului  
 
Beneficiez de indemnizaţie de maternitate  
 
Nu beneficiez de indemnizaţie de maternitate  
 
Beneficiez de stimulent lunar  
 
Nu beneficiez de stimulent lunar  

 
 

    Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea 
necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii. 
 

Data       Semnătura solicitantului 
________________    _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
    *) Se va marca cu "X" căsuţa corespunzătoare. 
    *1) În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de identitate: 
    - B.I. - buletin de identitate 
    - C.I. - carte de identitate 
    - C.I.P. - carte de identitate provizorie 
    *2) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: 
    - C.I. - carte de identitate 
    - L.S.T. - legitimaţie de şedere temporară 
    - D.I. - document de identitate. 
    *3) Se vor specifica datele înscrise în certificatele de naştere ale copiilor. 
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Denumire angajator/instituţie__________________                                                                                     ANEXA nr.2 
Sediul angajator _________________________                                                                                          la Instrucţiuni 
O.R.C._________________________________ 
Cod Fiscal_________________________________ 
Telefon/fax________________________________ 
 
 

ADEVERINŢĂ* 
                                                                              Nr.________/__.___._________ 
 
 Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul___________________________________________________, 
CNP_____________________________, domiciliată/domiciliat în localitatea__________________________________, 
str. ________________________________________________________________ nr. ____, bl._____, sc. ___, ap.____, 
sector/judeţ________________, având calitatea de1_______________________________________________________ 
în instituţia noastră de la data de _____._____.___________ : 
 
 
 
 
I.  Referitor la îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului :                                                          
  
→ în perioada de la ___.___._______ până la ___.___._______ a beneficiat de indemnizaţie de maternitate ; 
→ la data de___.___._______ se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie ; 
→ în perioada de la ___.___._______ până la ___.___._______ a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea 
copilului ; 
→ începâmd cu data de ___.___._______ se aprobă concediul pentru creşterea copilului ;  
→a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, după cum urmează : 
 
 ○ de la ( zi/lună/an) ___.___._______ până la ( zi/lună/an)  ___.___._______ a avut calitatea de  
____________________   (ex.salariat, şomer)3                 

 

 

 

 Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal  cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea 
necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii. 
 
 
 
 
 
 
 
                        ____________________________________________________________ 
                               (Numele/prenumele, Semnătura şi ştampila reprezentantului legal) 
 
 
 
 
* Se va completa de către fiecare angajator/instituţie care atestă una din situaţiile în care persoana s-a aflat la un moment dat 
în interiorul celor 12 luni 
1 Se va trece calitatea persoanei.De ex. salariat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, 
şomer, pensionar de invaliditate 
2 Această rubrică NU se va completa în cazul persoanelor care solicită recalcularea cuantumului indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului 
3 Se completează pentru fiecare lună din cele 12 în care persoana a avut calitatea menţionată. 
 

1



 
 

II. Referitor la veniturile realizate în ultimele 12 luni anterior datei naşterii copilului, reprezentând 
suma încasată de persoana îndreptăţită, conform prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) – c) şi alin. (2) din 
Instrucţiuni : 
 
 
 
Nr.crt LUNA Tip venit 

( salariu net, indemnizaţie şomaj, 
indemnizaţie concediu medical ş.a) 

Venitul realizat 
( salariul net) 

- valoare - 
1 Luna_____________anul_____________ 

(luna naşterii copilului). 
  

2 Luna_____________anul_____________ 
(luna anterioară lunii naşterii copilului). 

  

3 Luna_____________anul_____________ 
(luna a 2-a anterioară lunii naşterii copilului). 

  

4 Luna_____________anul_____________ 
(luna a 3-a anterioară lunii naşterii copilului). 

  

5 Luna_____________anul_____________ 
(luna a 4-a anterioară lunii naşterii copilului). 

  

6 Luna_____________anul_____________ 
(luna a 5-a anterioară lunii naşterii copilului). 

  

7 Luna_____________anul_____________ 
(luna a 6-a anterioară lunii naşterii copilului). 

  

8 Luna_____________anul_____________ 
(luna a 7-a anterioară lunii naşterii copilului). 

  

9 Luna_____________anul_____________ 
(luna a 8-a anterioară lunii naşterii copilului). 

  

10 Luna_____________anul_____________ 
(luna a 9-a anterioară lunii naşterii copilului). 

  

11 Luna_____________anul_____________ 
(luna a 10-a anterioară lunii naşterii copilului). 

  

12 Luna_____________anul_____________ 
(luna a 11-a anterioară lunii naşterii copilului). 

  

 
 
  Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal  cu privire la falsul în declaraţii, respectiv 
declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund 
realităţii. 
 
 
 
 
 
 
 
                        ____________________________________________________________ 
                               (Numele/prenumele, Semnătura şi ştampila reprezentantului legal) 

 
 
 
 
 
 
 

2 


