ACTE NECESARE STIMULENT DE INSERȚIE:


cerere tip (Anexa 1)



actul de identitate al solicitantului (copie şi original);



actul de identitate al celuilalt părinte (copie şi original);



certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original);
hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a
adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului
pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);



certificat căsătorie (copie şi original);



decizia eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii /realizarea
de venituri supuse impozitului și că nu a solicitat concediul pentru creștere copil ;



adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte perioada in
care a beneficiat de concediu sarcina si lauzie, daca este cazul;



dosar cu şină;



declaraţia celuilalt părinte (se completează în faţa funcţionarului)



dosar cu şina ;




alte acte solicitate după caz !
extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent,
în cazul persoanelor căsătorite/divorțate) ;
dosar cu şină;



- Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate
ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!
Stimulentul de inserţie se acorda până la vârsta de 3 ani (4 ani pentru copilul cu
handicap) :
Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:
a. începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională
după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit,

potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusa in termen de 60 de zile
lucratoare de la acea data;
b. de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la
acea dată, în cazul persoanelor care nu indeplinesc condiţiile, conform legii, pentru
acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
c. de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este
depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz,
s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
d. de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul în care cererea
a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);
e. începand cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului
realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata
acesteia se suspendă,daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.
f. În situația în care persoana îndreptățită realizează 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, incluzând și perioada prevăzută la art.11 alin.2 din ordonanța de urgență,
stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv
4 ani, în cazul copilului cu handicap.

