
1. Dosarul in vederea acordarii indemnizatie/stimulent pentru cresterea 

copilului va contine: 

 cerere tip a solicitantului; 

 declaratie tip a celuilalt parinte; 

 original si copie B.I./C.I. a solicitantului; 

 original si copie B.I./C.I. a celuilalt parinte; 

 original si copie certificat de nastere copil pentru care se solicita dreptul ; 

 original si copie certificat de nastere ceilalti copii ; 

 original si copie certificat de casatorie ; 

 copie pagini scrise din livretul de familie (pentru cei care au); 

 copie „conform cu originalul” cu stampila si semnatura angajatorului a 

contractului (contractelor) de munca cu toate actele aditionale; 

 adeverinta tip eliberata de angajator ; 

 decizia de suspendare activitate cf. Codului Muncii, Art.51, lit a (copie si 

original); 

 copie a concediilor medicale de maternitate vizate de angajator 

 dosar cu sina; 

 in situatia in care stagiul de cotizare (cele 12 luni necesare) este realizat la 

mai multi angajatori este necesar sa prezentati adeverinte cu venituri 

profesionale supuse impozitului pe venit de la fiecare angajator si contractele 

de munca. 

 adeverinta pentru celalalt parinte daca nu a lucrat (Finante) 

 extras de cont in original cu semnatura si stampila bancii pe numele 

titularului alocatiei (daca se doreste plata in cont) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Alocatie de stat pentru copii 

Persoane beneficiare: toti copiii in varsta de pana la 18 ani sau peste 18 ani daca 

frecventeaza cursurile scolare pana la terminarea acestora fara intrerupere 

Acte necesare: 

Obligatoriu: 

 cerere tip 

 acte de identitate parinti (copie si original) 

 certificat nastere copil (copie si original) 

 certificat de casatorie (copie si original) 

 dosar cu sina 

 extras de cont in original cu semnatura si stampila bancii pe numele titularului 

alocatiei (daca se doreste plata in cont) 

Dupa caz (copie şi original): 

 livretul de familie 

 hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului in caz de divort 

 hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei 

 hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei 

 actul de deces al unuia dintre parinti 

 certificatul de incadrare al copilului intr-un grad de handicap, in situatia in care 

copilul este declarat cu handicap 

 alte situatii 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Stimulent de insertie acordat pana la 3 ani (pentru parintii care au 

primit o perioada indemnizatie de crestere copil ) 

Acte necesare: 

Obligatoriu: 

 cerere tip 

 acte de identitate parinti (copie si original) 

 certificat nastere copil (copie si original) 

 certificat de casatorie (copie si original) 

 decizie de reinncepere activitate 

 adeverinta angajator 

 dosar cu sina 

 extras de cont in original cu semnatura si stampila bancii pe numele titularului 

alocatiei (daca se doreste plata in cont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4.  Acte necesare pentru ajutor social 

 

-Cerere si declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului 

social; 

-Acte doveditoare privind componenta si veniturile familiei;  

-Acte din care sa rezulte încadrarea in categoria persoanelor cu handicap 

gr. III de invaliditate. 

-In cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătoreasca in 

care se va face referire la încredinţarea minorului si obligaţia legala de 

întreţinere; 

-Actul doveditor privind proprietatea asupra bunurilor mobile si imobile; 

-Persoanele apte de munca care nu realizează venituri din salarii sau din 

alte activităţi vor prezenta dovada faptului ca sunt in evidenta Agenţiei 

Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Munca pentru încadrarea in munca 

si nu au refuzat nejustificat un loc de munca oferit sau nu au refuzat 

participarea la un program de pregătire profesionala; 

-Adeverinţa de la Registrul Agricol;  

-Certificat medical privind incapacitatea de munca ( acolo unde este 

cazul); 

-Adeverinta de elev;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5. Acte necesare pentru alocaţia de sustinere a familiei 

 

- Cerere si declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului social; 

- Buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate; 

- Certificat de căsătorie; 

- Certificat de deces (acolo unde este cazul); 

- Certificat de naştere pentru copiii pana la 18 ani; 

- In cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătoreasca in care se 

va face referire la încredinţarea minorului si obligaţia legala de întreţinere; 

- Hotărârea judecătoreasca prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o 

perioada mai mare de 30 de zile, sau executa o pedeapsa privata de libertate si 

nu participa la întreţinerea copiilor; 

-Adeverinta de şcoala copii din 6 in 6 luni  

-Adeverinta de salariat, in care se va specifica salariul net si valoarea bonurilor 

de masa, document care va fi prezentat din 6 in 6 luni; 

-Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii); 

-Orice alte acte pentru dovedirea componentei familiei si veniturile realizate de 

membrii familiei; 

 -Dosar cu şină. 

Venitul net mediu lunar pe membru de familie, este de pana la 530 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Acte necesare pentru încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri 
        Pentru sezonul rece, familiile si persoanele singure, altele decât cele 

beneficiare de ajutor social stabilit in condiţiile Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, 

respectiv al persoanei singure, este de pana la 615 lei. 

- Acte doveditoare privind componenta familiei:  

        *B.I. - buletin identitate 

        *C.I – carte de identitate 

        *C.I.P – carte de identitate provizorie -  

        *Certificat naştere copil  

        *Certificat de căsătorie; 

        * Certificat de deces (acolo unde este cazul); 

- Acte doveditoare privind veniturile  realizate:  

         *Talon indemnizaţie şomaj;  

         *Talon pensie ;  

         *Talon pensie de urmaş in cazul copiilor care au părinţi decedaţi;  

-In cazul salariaţilor adeverinţa eliberata de angajator, in care se va specifica 

salariul net realizat si valoarea bonurilor de masa in luna anterioara depunerii 

cererii de ajutor de căldura;  

-In cazul persoanelor angajate pe baza de convenţie civila de prestări servicii, 

adeverinţa eliberata de angajator cu salariul net realizat in luna anterioara;  

-Alte acte doveditoare care sa justifice veniturile realizate de familie, precum si 

componenta acesteia.  

-Actul doveditor privind proprietatea sau contractul de închiriere pentru locuinţa 

pentru care solicita ajutorul de încălzire cu lemne, cărbuni sau combustibili 

petrolieri.  

 

 


