Eşti părinte natural, adoptator sau urmează să devii
părinte?
S-ar putea să te intereseze!
Începând cu 01 iulie 2016 intră în vigoare Legea
66/2016 şi HG 449/2016 prin care se modifică normele

EVIDENT

de aplicare a OUG 111/2010 precum şi Ordinul
1099/2016 care reglementează situaţia persoanelor

Prezentul material nu poate răspunde la toate

deja aflate în plată.

întrebările pe care le-ai putea avea

Dacă deja beneficiezi de unul din drepturile prevăzute
de OUG 111/2010, la 01 iulie te poţi afla în una din
situaţiile de mai jos:
A)ai optat pentru concediu pentru creşterea şi îngrijirea
copilului până la împlinirea vârstei acestuia de 2 ani;
B)ai optat pentru concediu pentru creşterea şi îngrijirea

Concediul şi indemnizaţia

DE ACEEA
ÎŢI RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRI - ATÂT
CELE TELEFONICE CÂT SI
CELE TRANSMISE ÎN SCRIS

copilului până la împlinirea vărstei acestuia de 1 an.

lunară pentru creşterea

Ce trebuie să faci

copiilor

Dacă ai optat pentru varianta A) nu ai prea multe de
făcut! Recalcularea cuantumului indemnizaţiei în cazul
în care ai avut plafon de 1200 lei, majorarea
cuantumului dacă indemnizaţia e mai mică de 1063 lei,
ai

Ca sa ne crezi ….

Agentia Judetana pentru Plati si Inspectie Sociala Sibiu

Încearcă

gemeni

sau

tripleţi,

majorarea

cuantumului

stimulentului, precum şi prelungirea perioadei de
acordare a stimulentului de la 2 la 3, respectiv 4 în
cazul copilului cu handicap, toate acestea se fac din

Îţi punem la dispoziţie următoarele date
de contact
Adresa: Sibiu, Calea Dumbravii nr.17,
Tel: 0269-210.892
e-mail: sibiu_icc@mmanpis.ro
Web: www.prestatiisociale.ro

Et III

Adresa: Sibiu, Calea Dumbravii
Tel: 0269-210.892

nr.17, Et III

e-mail: sibiu_icc@mmanpis.ro
Web: www.prestatiisociale.ro

oficiu!
Deci:

Petrece mai mult timp cu copilul tău!

Cum depui aceste documente?

SIMPLU
Dacă ai optat pentru varianta B) ai câteva lucruri de făcut,
dar... doar în câteva situaţii
SĂ-ŢI EXPLICĂM!
Dacă ai optat pentru concediul pâna la împlinirea vârstei
de 1 an a copilului te poţi afla în una din următoarele
situaţii:

 beneficiezi de plata indemnizaţiei pentru creşterea
copilului,

 beneficiezi de plata stimulentului de inserţie
 beneficiezi de concediu fără plată pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
Pentru toate acestei trei situaţii dacă doreşti prelungirea,
respectiv reluarea concediului şi plata indemnizaţiei lunare
pentru creştrea copilului până la împlinirea de către copil
a vârstei de 2 ani

 vii

direct la sediul agenţiei
teritoriale pentru plăţi şi inspecţie
socială, sediile direcţiilor generale
de asistenta socială si protecţia
copilului
ale
sectoarelor
Municipiului Bucureşti, sau sediul
ANPIS care a pregătit câte un birou pentru
fiecare sector în parte;

 foloseşti serviciile poştale sau de
curierat, în plic închis, la adresa
agenţiei teritoriale, cu specificaţia
“prelungire/reluare drepturi ICC”;
 le transmiţi în format electronic,
scanat,
la
adresele
de
e-mail
comunicate de agenţiile teritoriale.




CERERE
ADVERINŢĂ DE LA ANGAJATOR DIN CARE SĂ
REIASĂ
PRELUNGIREA
PERIOADEI
DE
SUSPENDARE A ACTIVITĂŢII (DECIZIA DE
SUSPENDARE)

Nu e foarte greu…
.
Modelul de cerere este anexă la Ordinul 1099/2016 şi îl
găseşti afişat pe site-ul agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi
inspecţie socială, al direcţiilor generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului şi la sediul fiecăreia din
instituţiile amintite.

va trebui să întocmeşti un dosar

Trebuie să te deplasezi la sediul primăriei
comunei, oraşului, municipiului, respectiv
sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza
căreia ai domiciliul sau reşedinţa
DAR NU MAI E LA FEL DE GREU…
Spre exemplu:

Dacă ai optat pentru varianta B), te afli în plata
TREBUIE SA DEPUI

Dacă începând cu 1 iulie devii părinte,

stimulentului şi doreşti prelungirea acestuia

1.

NU FACI NIMIC!
NE OCUPĂM NOI CU PLĂCERE

ATENŢIE! Dacă nu ai solicitat niciodată concediul
pentru creşterea copilului, ci doar stimulentul de
inserţie şi vrei începând cu 01. iulie 2016 să beneficiezi
de acest concediu, nu sunt suficiente cele 2
documente menţionate. Ai mai multe demersuri de
făcut! Îţi recomandăm să te adresezi primăriei/dgaspc
de sector pe raza căreia ai domiciliul sau reşedinţa sau
să accesezi pagina de web: www.prestatiisociale.ro

2.

documentele justificative, le poţi
prezenta în copie pentru a fi
confruntat cu originalul, şi nu mai
trebuie sa le legalizezi
dacă ai născut în străinătate se
acceptă certificatul sau extrasul de
naştere, după caz, cu traducere
autorizată şi nu mai trebuie
legalizat

Mai sunt câteva modificări care vin în
sprijinul tău, dar.... nu mai au loc aici.
Le
găsiţi
la
pagina
www.prestatiisociale.ro
sau la nr. de telefon:

de

0269-210.892

web:

