
 
 

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPIL 
 

- dosar cu sina  

- cerere tip (se elibereaza de la Primarie) 

- BI/CI (ale ambilor parinti) – copie xerox + original 

- Certificat de nastere  al copilului pentru care se solicita dreptul (copie xerox + original) 

- extras de cont deschis pe numele titularului dosarului, la una din bancile: Transilvania, 

ING, Procredit Bank, Alfa Bank, Romexterra, Otp Bank, Pireus Bank, VolksBank, BCR, 

BRD, CEC 

 

Cuantumul alocatiei de stat pentru copil este de 300 lei lunar, pana la  

implinirea varstei de 2 ani. 

 

 

 

Indemnizatie pentru crestere copil pana la varsta  de 1/2/3 ani 

Acte necesare: 
 

- dosar cu sina 

- cerere tip  

- adeverinta tip pentru beneficiarul indemnizatiei, completata de angajatorul unde s-a 

inregistrat stagiul de cotizare – original (completata cu mina albastra); 

- Copie dupa decizia de suspendare a contractului de munca,  cu mentiunea , 

«CONFORM CU ORIGINALUL »  

- copie de pe cererea de suspendare a activitatii, inregistrata si vizata de angajator   

- Copii de pe actele de identitate ale ambilor parinti 

- Copii de pe certificatele de nastere, respectiv buletinele copiilor  cu varsta peste 14 ani, ale 

copiilor aflati in intretinere 

- Copie de pe certificatul de nastere al copilului pt care beneficiaza de indemnizatie 

- Copie de pe certificatul de casatorie 

- Copie de pe livretul de familie –  

- Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca nu va desfasura activitati sau nu va 

realiza venituri profesionale in perioada de concediu pentru cresterea copilului si ca se 

ocupa de cresterea copilului; 

- Daca este cazul, declaratia mamei, ca nu a beneficit de concediu de maternitate, respectiv 

indemnizatie de maternitate 

- Declaratia celuilalt parinte (60 de zile) … 

- Declaratiile ambilor parinti cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

- extras de cont deschis pe numele titularului dosarului, la una din bancile: Raiffeisen Bank, 

BancaTransilvania, ING, Procredit Bank, Alfa Bank, Romexterra, Otp Bank, Pireus 

Bank, VolksBank, BCR, BRD, CEC. 

 

 

Notă: TOATE ACTELE DE STARE CIVILA SE PREZINTA SI IN ORIGINAL 
    

 


