
Lista documentelor necesare. 

• Cererea tip  pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 
Originale +copii xerox:  acte de identitate, certificate de naştere pentru 
toţi membrii familiei, certificat de căsătorie, livret de familie 
• Acte privind veniturile: adeverinţe de salariu net- inclusiv bonurile de 
masă, talon de pensie, indemnizaţii, alocaţii sau extras de cont cu 
intrările lunii precedente dacă acestea intră  într-un cont etc. 
• Adeverinţă de venit eliberată de administraţia finanţelor publice a 
municipiului baia mare -  pentru persoanele care nu realizează venituri 
Certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice - eliberat de primăria 
baia mare - direcţia venituri 
Alte acte solicitate, după caz, de salariaţii serviciului prestaţii sociale 
(sentinţă de divorţ, pensie alimentară, încredinţare etc.) 
Adeverinţă de elev în cazul copiilor de vârstă şcolară 

Documentele necesare obţinerii ajutorului social sunt următoarele: 

• Cerere, 
• Declaraţie pe propria răspundere, 
• Actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile 

realizate în luna anterioara depunerii cererii de către membrii 
acesteia. 

• Adeverinţă de la direcţia de venituri a primăriei  
• Adeverinţă de la administraţia financiara 
• Adeverinţă de la biroul agricol 
• Acte medicale pentru persoanele inapte de muncă 

Persoanele apte de munca inclusiv tinerii care au împlinit 16 ani şi nu 
mai frecventează cursuri şcolare la zi, ce nu realizează venituri din 
salarii sau din alte activităţi trebuie sa prezinte: 

• Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au 
refuzat un loc de munca de la  ajofm, 

Dovada privind componenţa familiei se face cu următoarele acte, în 
copie: 

• Buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de 
identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul 
cetăţenilor români; 

• Documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de 
şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de 



rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de 
autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, 
în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi. 

• Certificatele de naştere ale copiilor; 
• Livretul de familie; 
• Certificatul de căsătorie; 
• Hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament 

familial al minorului, potrivit legii; 
• Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau 

curator; 
• Acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o 

formă de învăţământ ; 
• Acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria 

persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul i sau ii 
de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere; 

• După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. 

Cerere tip – pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului 
Stagiu de cotizare – casa de pensii str. Hortensiei nr.1a 
Anexa nr.2 – sediul s.p.a.s. Str. Dacia nr.1 
Copia cererii de aprobare a concediului pentru îngrijirea copilului, 
înregistrata, aprobata de angajator şi semnată pentru conformitate 
Copie după ultima foaie de boală 
Decizie de suspendare a contractului de munca – angajator 
Copie xerox după actele de identitate ale părinţilor 
Copie xerox după certificatul de naştere al copilului 
Copie xerox a livretului de familia 
Extras cont –cod iban dacă se doreşte  indemnizaţia în cont pe numele 
solicitantului 
Dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de 
învăţământ care sa ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere  la zi 
până la data solicitării acesteia. 
Dosar plic 
Termenul de depunere al actelor este de 60 de zile lucrătoare de la 
data în care încetează concediul medical 
 
Dovezi  privind veniturile familiei 
Adeverinţă de venit eliberată de administraţia finanţelor publice a 
municipiului baia mare - pentru persoanele care nu realizează venituri 
Certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice - eliberat de primăria 
municipiului baia mare - direcţia venituri 
Adeverinţă de elev în cazul copiilor de vârstă şcolară 
Certificat de atestare fiscală - direcţia de venituri, str. Crişan nr. 2 



	  

Adeverinţă de la administraţia financiara - str. Aleea serelor 2a 
Adeverinţă de la biroul agricol, str. Victoriei 35 
Adeverinţă de la ajofm str. Şcolii 
Stagiu de cotizare – casa de pensii str. Hortensiei nr.1a 
Copia cererii de aprobare a concediului pentru îngrijirea copilului, 
înregistrată, aprobată de angajator şi semnată pentru conformitate de 
la angajator. 
Decizie de suspendare a contractului de muncă – angajator 
Extras de cont de la banca unde are beneficiarul deschis cont. 
 
 


