
Mamicile sibiene castiga putin
Cea mai mare parte din mamicile care au depus dosarul de majorare a indemnizatiei crestere copil au
venituri cu putin peste 1.000 lei.

 Doar 189 de mame sau tati au depus cereri pentru majorarea indemnizatiei de crestere a  copilului in cele
doua saptamani de cand Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Sibiu a deschis ghiseul pentru noile
indemnizatii. Dosarele urmeaza a fi analizate de functionarii agentiei pentru a vedea daca indeplinesc
conditiile de majorare. „in dosarele depuse sunt si venituri de peste 2.000 de lei. Vor fi persoane care
indeplinesc conditiile de majorare a indemnizatiei si persoane care nu indeplinesc aceste conditii. Un
lucru este cert, nu vor indeplini toti conditiile ", declara Aurel Badiu, directorul AJPS Sibiu.

 La cozile care se formeaza in zilele de marti si joi la ghiseu, mamicile par sa stie exact ce trebuie sa faca.
„Am luat formularele zilele trecute, le-am completat si acum am depus dosarul. Copilul meu are 5 luni si
pana acum am primit indemnizatia de 600 de lei. Avand in vedere ca eu castigam 1.350, acum o sa
primesc o indemnizatie mai mare, de 85% din salariu ", declara o mamica de pe holul institutiei. Din date
estimative, cea mai mare parte a beneficiarilor care si-au depus dosarele pentru majorarea indemnizatiei
sunt in aceeasi situatie ca cea prezentata mai sus, adica cu venituri cu putin peste 1.000 de lei. Dosarul
trebuie sa contina cerere model AJPS, copie dupa actul de identitate al solicitantului si al celuilalt parinte,
copie dupa certificatul de nastere al copilului, adeverinta model AJPS iar pentru cei cu activitati
independente si agricole o dovada eliberata de Administratia Financiara de unde sa reiasa veniturile
realizate in cele 12 luni anterioare nasterii copilului.
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