
MAI MULȚI BANI PENTRU MAME  
 
        Ȋn anul 2009 a fost adoptată Legea nr. 240/2009 publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 15-06-2009 şi, prin adoptarea apoi 
a Ordonanţei de Urgenţă nr. 111/2010, toate mămicile care îşi dau doc-
toratul, sunt masterande, studente, eleve la licee sau şcoli postlicea-
le, şcoli profesionale sau gimnaziu, primesc lunar, pentru creşterea 
copilului, câte 1236 de RON pe o perioadă de 2 sau 3 ani, după caz. 
        Beneficiază de această indemnizaţie mamele studente sau eleve 
care:  
        - până în urmă cu 12 luni, de la data când s-a născut copilul, au 
fost studente, eleve sau şi-au dat doctoratul în ţară sau străinătate;   
        - se aflau în perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a 
învăţământului universitar cu examen de licenţă (şi-au dat licenţa pâ-
nă în urmă cu 12 luni şi 60 de zile de la data când s-a născut copilul).  

* 

         Embrionul uman este om din momentul concepţiei sale, sufleteşte şi trupeş-
te: are suflet uman creat şi dăruit de Dumnezeu, precum şi cod genetic propriu 
(diferit de codul genetic al mamei şi de cel al tatălui), în care se află toate trăsătu-
rile sale trupeşti (culoarea ochilor, culoarea ochilor părului, înălţimea pe care o 
va avea, etc.). Deci este ucidere de om, oricând s-ar face avortul.  

* 

         Pentru informaţii în legătură cu actele care sunt necesare pentru a beneficia de această 
indemnizaţie, vă rugăm să vă adresaţi la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
din judeţul dumneavoastră. Pentru judeţul Iaşi sediul acestei Agenţii se află lângă Gara mare 
din Iaşi, str. Străpungere Silvestru nr.1, bl. L6-7, etaj 1, cod 700001, tel./fax: 0232 21 38 87.   
         Pentru detalii referitoare la aceste indemnizaţii puteţi intra pe: www.ajpsiasi.ro; www. 
mmuncii.ro; www.drepturile-gravidelor.com; www.avocatnet.ro; www.copilul.ro ş.a.. 
         Despre gravitatea păcatului avortului şi consecinţele acestuia puteţi afla mai multe in-
formaţii pe site-urile: www.culturavietii.ro, www.stiripentruviata.ro, www.bisericanasterea 
domnului.ro, www.provitaiasi.ro, www.totuldespreavort.ro, www.lifesitenews.com ş.a..     

*** 

        Acest afiş a fost întocmit la Biserica ortodoxă „Sfântul Apostol Toma” din Iaşi (car-
tierul Alexandru cel Bun). Dacă legislaţia din acest afiş ar fi cunoscută de mai multe eleve şi 
studente, un număr mai mare dintre cele care vor să facă avort ar renunţa la astfel de crime. 
        Dacă doriţi să contribuiţi la cunoaşterea acestei legislaţii, vă rugăm să puneţi acest afiş 
în locuri în care ar putea fi de folos şi să îl răspândiţi punându-l şi pe facebook-uri, site-uri, 
blog-uri sau trimiţându-l prin e-mail-uri celor care vor să îl răspândească sau folosească. 
        Dacă doriţi să-l afişaţi în locaţii din alt judeţ decât judeţul Iaşi vă rugăm să treceţi a-
dresa unde se află Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din acel judeţ.  
        Găsiţi afişul pe site-urile: www.bisericanastereadomnului.ro, www.invataturicrestine. 
wordpress.com sau îl puteţi primi trimiţând un e-mail la: invataturi.ortodoxe@yahoo.com. 
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