ACTE hIECTJSARE II\TOCI\IIRI T DOSARULTJ I DE II{DEN{NIZATII'
CRE,STEITE SI IIIIGRTJIRE COPTL I STIIVITILE]\T

I.CERERE SI DECLARA,TIE PE PROPRIA RA.SPTINDERE DE LA PRIMARIE
Z.CI

- TITULAR (copie)

3.CERTIFICAT NASTERE COPIL (copie)
4.CI

- CELALALT PARINTE (copie)

s.CERERE INITIALA DE ACORDARE A DREPTULUI (ANGAJATOR)
ORIGII.IAL SAU CONFORM CTi ORIGINALUL

6.DECIZTA

DE

SUSPENDARE

A

CONTRACTULUI

DE

}IUNCA

(ANGAJATOR)- ORIGINAL SATi CONFOR}{ CU ORIGINALT:L

7. ADE\'ERINTA CA

CELALALT }'ARINTE

}IU

BENEFICIAZA DE

I]VDEMNIZATIE CRESTERE COPIL/ STINIULENT
8.COPIE LIVRET DE FAMILIE
9.DOSAR CU SITIA

I0.ADEVERINTA (TIP) CONFORI\I OUG ORIGTNAL -ELIBERATA DE
ANGAJATOR

It

. CnnJe c.ffil\fi c4?- c+s4'rfu tuut

Data in fata noastra
Astazi,

Consilier,

DECLARATIE
Subsemnatul (a)......

cu act de identitate : seria . . .. Nr

CNP

str.
parintele minorului

.nr. ... bl

domiciliat(a) bRFAf*,

cu

de..

nascut la

data

C.N.P.

cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii,

respectiv ca declararea necorespunzato are a adevarului facuta unui organ sau

institutii de stat

se pedepseste

cu inchiso area de la 3 luni la 2 ani sau cll amenda,

declar pe proprie raspundere ca nu realizez alte venituri profesionale si ca ma

ocup de cresterea si ingrijirea copilului.

Declar ea locuiesc impreuna cu copilul in Romania (la domiciliul din
Cartea de ldentitate)

Unitatea angajatoare la care mi-am desfasurat activitatea anterior datei
nasterii copilului : .

Dau prezenta declaratie pentru a-rni folosi la primirea pana la irnplinirea
varstei de Z ani (respectiv 3

ani

pentru copiii cu handicap) a indemnizatiei

pentru cresterea copilului prevazutade O.U.G- nr.

Data

lll

12010.

Semnatura

Datd in fata noastrd

astizi,

DECLARATIE
Subsemnatul (a)
CNP

.nr....
....., str.
domiciliat(a) in...
ndscut la
b| .. ... . apart. pdrintele minorului
cunoscind
cu
C.N.P.
data de..
prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul in declaralii, respectiv cd
declararea necorespunzdtoare a adevdrului fdcutd unui organ sau institulii de stat se
pedepsegte cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendd, declar pe proprie
rdspundere ci mi s-au adus la cunogtinti prevederile art.l1 din OUG 1111201A gt
art.4^1 alin.(8) din HG 5212011 gi anume:
Dreptul la concediul pentru cregterea copilului se acordd pe bazd
netransferabild persoanelor ai cdror copii se nasc incepdnd cu data de I martie
2012, in situa[ia in care ambele persoane din familia respectivd indeplinesc conditiile
de acordare a acestuia, dupd cum urmeazd:
a) cel puttn o lund din perioada totald a concediului de cregtere a copilului
esfe alocatd uneia dintre persoanele care nu a solicitat acesf drept;
b) in situalia in care persoana prevdzutd la lit. a) nu solicitd dreptul la
concediul care ii revine, celdlalt pdrinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in
locul acesteia.
Mi obliq si anunt in scris Aqentia Judeteani pentru Pldti si lnspectie
Sociali Prahova cu 60 de zile inainte de implinirea de citre copil a vdrstei de 1
an. 2 ani (respectiv 3 ani pentru copilul cu handicaq). in situatia in care nu
solicit dreptul la concediul propriu de cel putin o luni.
Dau prezenta declaratie pentru a-i folosi sotiei/sotului la primirea pdni la
implinirea vArstei de 1 an, 2 ani (respectiv 3 ani pentru copiii cu handicap) a
indemnizaliei pentru cregterea copilului prevdzutd de O.U.G. nr. 1 11 I 2010.

Data

Semnitura

Data in fata noastra
Astazi,
Consilier,

DECLARATIE
Subsemnatul (a)......

cu act de identitate : seria . . .. Nr

CNP

domiciliat(a) &RFAI+,

nr. ... bl

str.

nascut

parintele minorului
de.

cu

.

-- apart

la

data

C.N.P.

cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii,

respectiv ca declararea necorespunzato are a adevarului facuta unui organ

sau

institutii de stat se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cll amenda,
declar pe proprie raspundere ca riu realizez alte

venituri profesionale si ca ma

ocup de cresterea si ingrijirea copilului.

Declar ea locuiesc impreuna cu copilul in Romania (la domiciliul din
Carteade Identitate)

Unitatea angajatoare la care mi-am desfasurat activitatea anterior datei
nasterii copilului : ..

Dau prezenta declaratie pentru a-mi folosi la primirea pana la irnplinirea
varstei de Z ani (respectiv 3

ani

pentru copiii cu handicap) a indemn\zatiei

pentru cresterea copilului prevazutade O.U.G. nr. 1l

Data

l

/ 2010.

Semnatura

