
SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA     Data in fata noastra 

   

Declaratie 

 

Subsemnatul/a _____________________________, cu domiciliul in ____________________  

_________________________________________, posesor CI seria ______, nr. __________ 

tatal/mama copilului ____________________, nascut la data de __________________, 

declar ca am lucrat/nu am lucrat cu utilmele 12 luni anterior nasterii copilului. 

Declar de asmenea ca am luat la cunostiinta obligatia ce o am de a anunta in timp 

util, (stablit de legislatia in vigoare) Agentia Judeteana pentru Prestatii si Inspectie Sociala 

Constanta si Serviciul de Asistenta Sociala din Cadrul Primariei __________Intentia mea de a 

efectua/ a nu efectua concediul propriu de o luna. 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor 

 

Art. 11 
(1)Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), începând cu 
ianuarie 2012, se acordă persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2), pe bază netransferabilă, în situaţia în 
care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează: 
a)cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele 
care nu a solicitat acest drept; 
b)în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte 
nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. 
(2)Procedura de acordare se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. 

 

HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor 

Art. 41
 

(1)În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană 

prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita 

acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un 

an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi 

indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună. 

(7)Solicitarea concediului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile 

prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu. 

(8)În situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul la concediul propriu de cel 

puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, 

respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de 

împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dacă nu se 

înregistrează situaţia prevăzută la alin. (6). 

Data: __________________      Semnatura: _____________ 


