
 

 



 
 



 



 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Data in fata noastra 

Astazi, …………….  
Consilier, 

 
 
 

D E C L A R A T I E 
 
 
 

Subsemnatul (a)……………………………………………………………. CNP 
 
…………………….……… cu act de identitate : seria …. Nr………..….. domiciliat(a) in 

.........................................................,str.……………………….nr..…bl…sc.…..ap….. cunoscand 

prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv ca declararea 

necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se pedepseste cu 

inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca mi s-a adus la 

cunostinta prevederileart.11 din O.U.G. nr.111/2010 si art.4^1alin.8 din H.G. nr.52/2011 si 

anume: 

 
Dreptul la concediul pentru cresterea copilului se acorda pe baza netransferabila 

persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012, in situatia in care ambele 

persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum 

urmeaza: 
 

a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata 

uneia din persoanele care nu a solicitat acest drept;  
 

b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii 

revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.  
 

Ma oblig sa anunt in scris Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala 

Prahova cu 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2ani (respectiv 3 ani 

pentru copilul cu handicap),in situatia in care nu solicit dreptul la concediul propriu de cel 

putin o luna. 
 

Dau prezenta declaratie pentru a-i folosi sotiei/sotului la primirea pana la implinirea 

varstei de 2 ani,(respectiv 3 ani pentru copiii cu handicap) a indemnizatiei pentru cresterea 

copilului prevazuta de O.U.G. nr. 111 / 2010. 

 
 
 

 

Data Semnatura 



Data in fata noastra 

Astazi, ……………………  
Consilier, 

 
 
 
 

 

D E C L A R A T I E 
 
 
 

Subsemnatul (a)……………………………………………………………………………… 
 
CNP …………………….………… cu act de identitate : seria …... nr ………..… domiciliat(a) in 

......................................................, str....……………………….…nr...…bl…..….ap.……parintele 

minorului…………………………….........……………………………… nascut la data 

de………...………..cu C.N.P.……………………………………………. cunoscand prevederile 

Codului Penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv ca declararea necorespunzatoare a 

adevarului, facuta unei persoane sau unei unitati in care aceasta isi defasoara activitatea in 

vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit 

legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se 

pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca 

ma ocup de cresterea si ingrijirea copilului pentru care solicit acest drept, ca acesta nu 

este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau 

serviciu public si nu realizez alte venituri profesionale. 

Declar ca locuiesc impreuna cu copilul in Romania (la domiciliul/resedinta din cartea de 

identitate). 

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

copilului…………………………………..…………………………………..…………………………… 

 Dau prezenta declaratie pentru a-mi folosi la primirea pana la implinirea varstei de 2ani, 

respectiv   3ani/7ani pentru copilul cu handicap a indemnizatiei sau sprijinului lunar pentru 

cresterea copilului prevazute de OUG nr.111/2010. 

 
Ma oblig ca in termen de 15 zile sa aduc la cunostinta orice modificare care conduce la 

modificarea, suspendarea sau incetarea acordarii beneficiului de asistenta sociala. 

 
 
 
 

 

Data Semnatura 

…………………….. ………………………… 



Anexa nr. 2 (ANEXA nr. 2 

La normele metodologice) 

Denumire angajator/instituţie                   

Sediu angajator/instituţie                

Nr. O.R.C.                                                               

Cod CUI                                                                

Telefon /fax                                

                                

 

ADEVERINŢĂ

 

nr. ................../...................... 

 

Se adevereşte prin prezenta că  

(z z) (l l) (a a)

(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)

(z z) (l l) (a a)

(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)

(z z) (l l) (a a)

Se aprobă concediul pentru creşterea copilului începând cu data de:

UE

Localitatea

Strada

Nr. Bl.

Non UE

Apart. Sector

cu domiciliul în:

CNP Cetăţenie Română

Sc.

Nume

Numele înainte de căsătorie

Prenume

Dl. Dna.

Judeţ

având în institutia noastră calitatea de**:

I. Referitor la îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea

copilului:

de la data de 

-

 - cele 42 de zile din concediul de lăuzie se împlinesc în data de:

 - a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului în 

perioada:
-

 - a beneficiat de indemnizaţie de maternitate în perioada:

 

                                                 
(*)  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 

(**)Se va trece calitatea persoanei. De ex. salariat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, şomer, pensionar de 

invaliditate,etc. 

 



II.  Referitor la veniturile realizate în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului: 

Nr. 

crt. 

 Luna Anul Nr. zile 

lucrate 

Nr. zile 

concediu 

medical 

Nr. zile 

concediu de 

odihnă 

Nr. zile concediu fără 

plată/absențe 

nemotivate 

Venit net 

realizat (lei) 

1.  luna naşterii 

copilului 

          

2.  luna anterioara  

lunii naşterii 

copilului 

          

3.  luna a 2-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

4.  luna a 3-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

5.  luna a 4-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

6.  luna a 5-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

7.  luna a 5-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

8.  luna a 7-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

9.  luna a 8-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

10.  luna a 9-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

11.  luna a 10-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

12.  luna a 11-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

13.  luna a 12-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

14.  luna a 13-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

15.  luna a 14-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

16.  luna a 15-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

17.  luna a 16-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

18.  luna a 17-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

19.  luna a 18-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

20.  luna a 19-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

21.  luna a 20-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

22.  luna a 21-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

23.  luna a 22-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          



24.  luna a 23-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

25.  luna a 24-a 

anterioara lunii 

naşterii copilului 

          

 

 

Cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea necorespunzătoare a 

adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate 

corespund realităţii. 

 

 

.................................................................................. 

(Numele/prenumele, Semnătura şi ştampila reprezentantului legal) 

 


