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----------------------------------------------------------------------------------------------Acte necesare pentru acordarea
STIMULENTULUI DE INSERŢIE
Stimulentul de inserţie se acordă în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al
indemnizației (650 lei începând cu 01.04.2017) persoanelor îndreptățite pentru acordarea concediului
pentru creșterea copilului şi a indemnizaţiei lunare, dacă acestea obțin venituri supuse impozitului.
Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul
de inserție se prelungește astfel:
- până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
- până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.
Cererile trebuie înaintate primariei unde solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa in maximum
30 de zile de la reînceperea activităţii şi până la data de 20 a lunii în curs.
Acte necesare:
- Cerere tip;
- Cartea de identitate a părinţilor - copie şi original;
- Certificatul de naştere al copilului - copie şi original;
- Certificat căsătorie;
- Adeverinţă tip eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a beneficiat de
concediu de maternitate (pre si postnatal, se precizează perioada), a realizat venituri salariale supuse
impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni in ultimele 24 de luni anterior datei
naşterii copilului sau realizează venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a
activităţii;
- Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, dacă este
cazul;
- extras de cont, pe numele solicitantului (optional) la una dintre băncile acceptate: o BCR o ProCredit
Bank o Banca Transilvania o Romexterra Bank o BRD o Alpha Bank o Piraeus Bank o Raiffeisen Bank
o CR Firenze Bank o VOLKSBANK o Uni Credit Tiriac Bank o CARPATICA o C.E.C. Bank o ATE
Bank o Intesa Sanpaolo Bank o Romanian International Bank (RIB) o OTP bank o BANCPOST o ING

