
<b>Cozi interminabile pentru indemnizatia de crestere a copilului</b>
O hotarare luata in pripa a bulversat cateva sute de familii din Sibiu, care depindeau de indemnizatia
pentru cresterea copilului. Tinerele mamici sunt obligate, practic, sa stea ore in sir la mai multe cozi
pentru a depune o serie de acte, iar apoi pentru a se inregistra si ulterior a primi indemnizatia.
Conducerea Primariei sibiene sustine ca a venit in sprijinul femeilor, prin faptul ca a dublat numarul
angajatilor care preiau dosare si, in plus, a prelungit programul de lucru tocmai pentru a fi evitate
aglomeratiile la ghisee.
  
  Vestea ca, de la 1 ianuarie 2006, conform OU nr. 148/2005, primariile sunt cele care se ocupa de
dosarele pentru solicitarea indemnizatiei le pune pe tinerele mamici sa treaca prin adevarate probe de foc.
Inainte de toate, femeile dau buzna la primarie sa afle procedura pentru ca, asa cum ele declara, nimeni nu
le-a anuntat. Apoi, cu o hartiuta in mana unde au notat actele necesare se indreapta catre Directia de
Munca, unde cozile parca nu se mai termina. Urmeaza apoi un drum si pana la angajator, de unde trebuie
luate alte acte. Aceasta corvoada vine probabil ca "plata" pentru cei cativa banuti in plus pe care mamicile
ii primesc de la inceputul anului. Cuantumul indemnizatiei a crescut de la 738 RON la 800 RON. In
cazul in care se hotarasc sa revina la munca, ele vor primi cate trei milioane de lei pe langa salariul lunar,
pana cand copilul ajunge la varsta de trei ani. 
  Reprezentantii municipalitatii recunosc ca normele metodologice au ajuns tarziu, si spun ca ei fac tot
posibilul pentru a le ajuta pe tinerele mame. “La finele lunii decembrie 2006, Guvernul a schimbat modul
de preluare a documentatiilor pentru indemnizatii in sensul ca acestea urmau sa fie preluate si verificate
de primarii si trimise, apoi, Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie. Normele metodologice
publicate in Monitorul Oficial au ajuns la Primaria Municipiului Sibiu in 6 ianuarie 2006, cand a si
inceput preluarea cererilor la sediul din Str. Ocnei nr. 20 intre orele 9-16 prin intermediul Serviciului
Public de Asistenta Sociala" , sustine Marius Constantin, din cadrul Biroului de Presa al Primariei.
  Totusi, in conditiile publicarii cu mare intarziere a normelor metodologice fata de termenul prevazut
pentru predarea borderourilor la Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie, un numar foarte mare
de persoane au venit cu cereri pentru indemnizatii, ceea ce a produs aglomeratie la ghisee, cu toate ca
Primaria Sibiu a dublat de la 4 la 8 numarul functionarilor care preiau cererile si documentatiile. “Pana in
prezent au fost preluate peste 1000 de cereri. Spatiul limitat nu permite preluarea documentatiilor la un
numar mai mare de ghisee, insa, Primaria a decis si prelungirea programului. Din 11 ianuarie, activitatea
de preluarea cererilor este programata intre orele 9-18" , adauga reprezentantii municipalitatii. Pana in 13
ianuarie orele 18, Primaria va prelua atat cererile beneficiarilor aflati in plata, in baza legii nr. 19/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare, cat si cererile nesolutionate in baza aceleasi legi, pana la
31.12.2005. Ulterior, Primaria urmeaza sa predea Directiei, pe baza de borderou, pana in 15 ianuarie,
cererile insotite de documentele justificative pentru beneficiarii aflati in plata la angajator, Casa Judeteana
de Pensii sau Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca. 
  Cum prin ordonanta de urgenta a incetat obligatia de a stabili si achita astfel de drepturi pentru
angajatori, acestia vor trebui sa depuna la Directia de Munca dosarele aferente indemnizatiilor aflate in
plata, inclusiv a celor pentru care a fost inregistrata cererea, dar pentru care nu a fost stabilit inca dreptul.
Cei ocupati in timpul saptamanii de lucru pot depune documentele necesare si sambata, 14 ianuarie, la
sediul DMSSF, la etajul III, intre orele 9 si 14. Atat mamicile cat si angajatorii pot cere informatii
suplimentare direct prin telefon, sustine directia. Pentru a decongestiona ghiseele a fost infiintata o linie
telefonica Tel-Verde, la numarul 0800 800 251. 
  
  Ce trebuie la dosar
  
  Mamicile trebuie sa se inarmeze cu rabdare si curaj, dar si cu un dosar consistent. Cele care se aflau deja
in plata inainte de intrarea in vigoare a ordonantei trebuie sa aduca o cerere tip de acordare a dreptului la
indemnizatia lunara pentru cresterea copilului si la stimulent, copii dupa certificatul de nastere al
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copilului si dupa actul de identitate, o adeverinta eliberata de platitorul acestui drept pana la data de 1
ianuarie 2006 si o declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri impozabile. Noile solicitante
trebuie sa prezinte, pe langa cererea tip, copii dupa actul de identitate, dupa certificatul de nastere al
copilului si, daca este cazul, dupa certificatul de persoana cu handicap al copilului, adeverinta din care sa
rezulte indeplinirea conditiilor si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca se ocupa de
cresterea si ingrijirea copilului. Pe langa dovada sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care
rezulta ca se afla in concediu pentru cresterea copilului si dovada sau declaratia din care rezulta ca
realizeaza venituri supuse impozitului, solicitantele mai pot fi obligate sa aduca si alte serii de dovezi si
declaratii necesare, dupa fiecare caz, pentru aplicarea prevederilor legale. 
  
  Marian CRACIUN
  Elida-Ioana CREMENE
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