
Stimulentul de inserție

Stimulentul de inserție  se acordă în conformitate  cu prevederile  OUG 111/2010 privind
concediul  și  îndemnizația  lunară  pentru  creșterea  copilului  cu  modificările  și  completările
ulterioare. Părintele care se întoarce la muncă (sau realizează venituri supuse impozitului pe venit)
din concediul de creștere a copilului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a
vârstei  de  doi  ani,  respectiv  trei  ani  în  cazul  copilului  cu  handicap,  poate  solicita  acordarea
stimulentului  de  inserție  până  ce  copilul  împlinește  vârsta  de  trei  ani,  respectiv  4  ani  în  cazul
copilului cu handicap.

Valoarea stimulentului de inserție este de 650 lei/lună.
Dosarul se depune la sediul primăriei de domiciliu.

Documente necesare [listă]:

 Opis [model formular]
 Cerere tip [formular]
 Cerere de reluare a activității [formular]
 Copie CI/BI pentru ambii părinţi
 Copie certificat de naștere copil
 Copie certificat de căsătorie 
 Contractul de muncă al solicitantului în copie (în cazul în care solicitantul și-a schimbat locul

de muncă)
 Cerere către angajator de reluare a activității, în care să fie specificată data reluării activității -

în copie
 Decizia angajatorului  prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă- original
 Adeverință tip completată de către angajator [model formular]
 Extras cont la una dintre băncile care au convenție civilă cu AJPIS Ilfov (BRD, CEC, Piraeus,

Procredit, Transilvania, Volksbank, Alpha Bank, ING)
 Declarație celălalt părinte 1 [model declarație]
 Declarație celălalt părinte 2 [model declarație]
 Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE completată 

de ambii părinți [model formular]
 un dosar cu șină

* Toate documentele menționate anterior vor fi prezentate și în original la momentul depunerii
dosarului.
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