
 

SERVICIUL PROTECTIA COPILULUI SI FAMILIEI 
Compartimentul  Alocaţii de Stat, Indemnizaţii şi Măsuri Excepţionale pentru Îngrijirea Copilului 
  
 
 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ACORDAREA 

DREPTURILOR PREVĂZUTE DE OUG 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 

următoarelor categorii de persoane: 

 

- Persoana care are în întreținere  copii cu dizabilități grave sau accentuate 

 

 

 

➢ Cerere şi declarație pe propria răspundere pentru acordarea indemnizației lunare a 

copilului/adultului cu handicap; 

➢ Cerere de suspendare – conform cu originalul; 

➢ Decizie de suspendare; 

➢ Adeverință cu stagiul de cotizare; 

➢ Copie certificat și hotărâre privind încadrarea copilului într-un grad de handicap; 

➢ Extras de cont cu codul IBAN 

➢ Carte identitate - soț si soție - original şi copie; 

➢ Certificat de căsătorie , după caz - original şi copie; 

➢ Certificat de naștere copil pentru care se solicită dreptul - original şi copie; 

➢ Certificat de încadrare în grad de handicap al părintelui sau persoanei îndreptățite care solicită 

dreptul - original şi copie; 

➢ Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției; 

➢ Hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției; 

➢ Hotărâre judecătorească sau hotărâre a Comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului; 

➢ Decizie a directorului general al D.G.A.S.P.C. sau hotărâre judecătorească pentru măsura plasamnetului 

în regim de urgență; 

➢ Hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau hotărâre a autorității tutelare; 

➢ Dovada eliberată de autoritățile competente din care să rezulte că persoana îndreptățită nu 

beneficiază de  drepturile prevăzute de Legea 448/2006, republicată ( art. 41, alin. 3 ) 

➢ Dovada eliberată de autoritățile competente, respectiv ANAF, din care să rezulte că solicitantul nu 

realizează alte venituri în afara indemnizației lunare a adultului cu handicap (grav, accentuat ) 

➢ Dosar cu șină; 

 

 

Pentru cetățenii străini sau apatrizi, componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică se dovedesc 

cu documentele eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române sau, după caz, cu 

documentele eliberate de autoritățile române, precum și cu alte documente. 

 

Documentele vor fi prezentate în original și copie, pentru conformitate la sediul Direcţiei de Asistenţă 

Socială – Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei, camera 5, din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, Craiova . 


