
PROGRAM DE LUCRU REDUS LA 4 ORE ȘI O INDEMNIZAȚIE AFERENTĂ 

  

          Dosarul va fi depus de una dintre persoanele îndreptățite-mamă sau tata sau reprez. Legal. 

          Dreptul la program redus la 4 ore și indemnizația aferentă se acordă după cum urmează: 
- de la data la care s-a aprobat programul redus de lucru dacă cererea este depusă în termen de 30 
de zile de la această dată; 
- de la data depunerii cererii dacă aceasta este depusă după termenul de mai sus; 
- până la împlinirea de către copilul cu dizabilitate gravă sau accentuată a vârstei de 18 ani. 

          Dosarul va conține: 

1. Cerere tip; 
2. Adeverinţa tip - completată de angajator; 
3. Actele de identitate ale părinţilor - copie și original; 
4. Certificatul de naştere al copilului(lor) - copie și original; 
5. Adeverința cu stagiul de cotizare: eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Bihor - str. 
Dunărea (ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori solicitării dreptului); 
6. Adeverință eliberată de angajator din care rezultă aprobarea programului de lucru redus la 4 ore; 
7. Certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat al copilului - copie și original; 
8. Adeverință eliberată de Primarie din care să rezulte că persoana îndreptățită nu este asistent 
personal sau că nu beneficiază de indemnizație lunară de însoțitor pentru copilul cu handicap grav 
cu asistent personal; 
9. Alte acte, după caz: 

- hotărâre judecătorească de încredintare în vederea adoptiei, de încuviințare a adopției, de plasament sau 
plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă 
calitatea de reprezentant legal , respectiv părinte, tutore, curator, sentinta de divort; etc - în copie; 
- anexa nr. 1 - solicitare suplimentara de informații;  
- procura; 
- pentru cetățenii străini, apatrizi - documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de 
autoritățile române.  

10. Celălalt parinte va prezenta: 

a. Declaratie pe proprie raspundere din care să rezulte ca nu beneficiază de program de lucru redus la 
4 ore și indemnizația aferentă; 
b. Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a 
solicitat program de lucru redus la 4 ore și indemnizația aferentă. 

11. Dosar cu şină; 
12. Dovadă de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opțional; 
13. Declaraţie pe proprie raspundere (formular tipizat). 


