
Acte necesare in vederea obținerii ICC: 
 

1. cerere tip - completata de titular 

2. adeverința tip - completatata de angajator 

3. copie de pe cererea de suspendare a contractului de munca, depusa la angajator,( cu nr. de 

inregistrare,aprobata si stampilata de acesta) 

4. decizia de suspendare a contractului individual de munca (original) - eliberata de angajator 

5. carti identitate părinți (copie + original) 

6. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicita dreptul + certificate de naștere pentru frati/surori, 

daca este cazul (copie si original) 

7. certificat de căsătorie (copie si original); in cazul in care părinții nu sunt căsătoriți se va efectua o ancheta de 

uniune consensuala 

8. extras cont (titular) – optional in cazul in care solicitantul dreptului ICC este tatal,este necesara o adeverința de 

9. la angajatorul mamei cu perioada de maternitate sau declarația mamei ca nu a beneficiat de maternitate(doar 

in cazul in care situația o impune) declarația celuilalt părinte, in afara celui solicitant, cu privire la renunțarea la 

10. concediu propriu de „ o luna” 

11. declarație date cu caracter personal 

12. dosar cu șina 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ATENTIE 
 

Daca declarația menționata mai sus ( a celuilalt părinte), nu se da la depunerea dosarului, ramane in 
responsabilitatea celor in cauza sa anunțe AJPIS Timiș, inaintea implinirii vârstei de 2(3) ani ai copilului, ca nu 
pot/nu doresc sa beneficieze de concediu propriu de cel puțin o luna. 
  
Daca acest drept nu se solicita de către celalalt părinte, concediul si indemnizația 
pentru creșterea copilului se reduc cu o luna pentru părintele inițial solicitant. 
Aceasta prevedere nu se aplica persoanei singure sau persoanelor ce nu indeplinesc 
condițiile de acordare a ICC 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I!!!!!!!!!!!!! I!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'! 
 
Concediul de cel puțin O LUNA, se solicita de către celalalt părinte, cu cel puțin 30 de zile inanintea intrării 
efective in concediu 
 
Daca titularul REVINE IN ACTIVITATE CU CEL PUȚIN 30 ZILE, inainte de implinirea vârstei de 2 ani ai copilului, 
poate beneficia de stimulent de inserție de 650 lei/lunar, pana când copilul implineste 3 ani (sau 4 ani in 
cazul copilului cu handicap) 
 
Actele se depun la Primăria Lugoj, camera 13, obligatoriu după minim 42 zile lăuzie (126 zile pre - postnatal), 
dar nu mai târziu de 60 zile de la finalul maternitatii  
























