
Indem nizafia/Stimulent cregte re copii
IndemnizaJia/Stimulentul de insertie pentru creqtere copil se acordd conform O.U.G nr.

lIIl20I0 qi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr, 5212011, cu modificdrile si
completdrile prevazute de Legea 6612016 si H.G 44912016.

Persoanele care indeplinesc conditiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni in ultimii 2 ani
anteriori naqterii copilului, venituri supuso irnpozitului sau au fost in perioade de stagiu asimilate ), pot
beneficia optional de urmdtoarele drepturi:
- Concediu pentru creqterea copilului in v6rst5 de pAnd la2 ani, respectiv 3 ani,in cazul copilului cu
handicap, precum qi o indemnizalie lunarS;
- Persoanele care, in perioada in care sunt indreptdlite sd beneficieze de concediul pentru cregterea

. copilului, oblin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inser{ie.
, Precizilri:

Indemnizafia pentru creqterea copilului se stabilegte in cuantum de 85Yo din media veniturilor nete
reahzate in ultimele 12luni din ultimii doi ani anteriori nagterii copilului (maximul sumei fiind
de 8500 ron conform O.U.G, 5512017) qi nu poate fi mai micd de 85Yo din cuantumul salariului minim
brut pe tard. garuntat in platd;
- Valoarea stimulentului de inserlie pentru cregterea copilului este de 650 ron;

Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei de cregtere a copilului
- Cerere tip - (Anexa 1)
- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. pdrinli valabile, Certificat de cdsdtorie, Certificat de naqtere al
copilului) - in original qi copie;
- extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizatin prezent, in cazul
persoanelor cdsitorite/divorfate)
- dosar cu qinS;

PENTRU SALARIAII:
- adeverinla tip - (Anexa 2)
eliberatd de cdtre angajator, din care si reiasd indeplinirea condiliilor legale privind stagiul de cotizare
gi veniturile nete realizate (12 luni, in ultimii doi ani inainte de naqterea copilului); Observatie:
adeverin!4 tip - format nou (Anexa 2) menfioneazd gi numdrul de zile lucrate, concediu medical gi de
odihnd pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;
- copie a cererii inaintati cdtre angajator pentru acordarea concediului pentru creqterea copilului pand
la2 ani (sau pand la 3 ani pentru copilul cu handicap) - aprobat4, semnat6, stampilatd, inregistratd,
copie confonn cu originalul;
- act adilional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua urmdtoare celei in care se

termind concediul de maternitate, cel mai repede , cu a 43-a zi de la naqtere, in original sau copie
conform cu orisinalul.

Atenfie ! Dosarele se depun personal sau pe bazd de procuri

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITATI
INDEPENDENTE:' - decizii de impunere qi adeverinle de venit eliberate de cStre Administraliile Financiare pentru aniit fiscali anteriori naqterii copilului (veniturile rcalizatein ultimile l2lunidin cei 2 ani arfieriori nagterii
copilului);
- certificat de atestare fiscali pe firma; i
- document doveditor privind suspendarea activitAtii pe perioada concediului de creqtere a copilului;
- pentru avocaJi, se solicitd suplimentar: declaraliile 200 si220 qi adeverinli eliberati de c6tre Barou.
Atentie! La depunerea documentafiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale
ambilor parinli qi ale copiilor in ORIGINAL !!!



Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru cregtere copil/de
insertie
- Cerere tip - (Anexa 1)

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. pdrinfi valabile, Certificat de cisdtorie, Certificat de naqtere al
copilului) - in original gi copie;
- extras de cont pe numele solicitantului / titularului ((actua[zat cu numele utrlizat\nprezent,in cazul
persoanelor cdsdtorite/divorlate) )
- dosar cu qin6;

PENTRU SALARIATI:
n - adeverinla tip - (Anexa 2) eliberatd de c6tre angajator, din care sd reiasi indeplinirea conditiilor
: legale privind stagiul de cotizare qi veniturile nete rcalizate (12 luni, in ultimii 2 aniinainte de naqterea

copilului); Observalie: adeverinJd tip - format nou (Anexa 2) menfioneazd qi numdrul de zile lucrate,
concediu medical qi de odihnd pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;
- decizia sau adeverinfa eliberati de cdtre.angajator din care sd rezulte reluarea activitdlii healizarea de

venituri supuse impozitului qi cd nu a solicitat concediul pentru creqtere copil.
Atenfie! Persoana care beneficieazdde stimulent de inserlie trebuie s5 oblind venituri impozabile pe
toati perioada in care beneficieazd de acest drept.

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITATI
INDEPENDENTE:
- decizir de impunere gi adeverinle de venit eliberate de cdtre Administraliile Financiare pentru anii
fiscali anteriori naqterii copilului (veniturile rcahzate in ultimile 12 furti din cei 2 ani anterrori napterii
copilului);
- certificat de atestare fiscali pe firma;
- document din care si rezulte cd obline venituri impozabile (declarafie de venituri estimate pentru anul
in curs Ei declaralie pe proprie rSspundere cd va obline venituri pe toati perioada in care va beneficia
de stimulent de inserfie);
- document din care sd rezulte perioada in care a beneficiat de concediu sarcind qi lauzie, dacd este
cazul
- pentru avocali, se solicitd suplimentar: declaraliile200 si220 qi adeverinli eliberatd de citre Barou.
Atentie! La depunerea documentaliei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale
ambilor parin{i gi ale copiilor in ORIGINAL !!!
Aten{ie ! Dosarele se depun personal sau pe bazil de procurfl

Acte necesare in situatia in care se solicitS modificare din indemnizatie in
stimulent sau din stimulent ?n indemnizatie
- Cerere tip - (Anexa 1),
- Certificatul de naqtere al copilului, certificatul de c6sdtorie Ei carfile de identitate ale ambilor pdrinti
in original gi copie;t . Copie conform cu originalul dupd Deciziade revenire in activitate sau adeverinli salariat - pentru
modificare indemnizalie/stimulent, respectiv suspendare activitate - pentru modificare stimulent/
indemnizatie;
- Extriis de cont pe numele solicitantului / titularului 

i

Aten{ie ! Dosarele se depun personal sau pe bazil de procur6



Preciziri privind perioada de minim o lunfl rezewatd celuilalt pirinte

- Dacd ambii pdrinti aurealizat stagiul de cotizare de l2luni, in ultimii 2 aniinunte de a se naqte

copilul, primul care solicitd drepturile este obligat sd rezerve cel putin o lund pentru celSlalt parinte;

- ielAlalt parinte nu este obligat s5 solicite drepturile pentru perioada tezetvatd, dar, dacdnu doreqte sd

beneficiezi de indemnizaliapentrucreqterea copilului, are obligatialegal6, sd notifice, in scris, Agentia

Judetean6 pemtru plali 9i Inspectie Sociald (AJPIS) Galati, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea

de citre copil a vdrstei de 2 ari, cd nu dorgqtp sd solicite acest drept si perioada de plata va fi redusd cu

o lun6;
- in situalia in care se solicitd numai acordarea stimulentului de inserlie sau acesta este solicitat cu cel

putin 3 lgni inainte de implinirea de c6tre copil a varstei de2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu

irandicap, celdlalt p6rinte nu mai este obligat sd efectueze luna rezervatdpentru concediu creqtere copil

- Dacd se naqte un alt copil, inainte ca cel pentru care se primesc drepturile sd implineascd vdrsta 1 an

qi 11 luni, perioada rezervatl"se poate amdnaqi cumula cu perioada rczervatdpentru urmdtorul copil,

parintele care benefi ciazd dejade drepturi urmAnd sd rezerve cel pu{in 2luni pentru ce151at so{, inainte

de a implinirea de cdtre urmitorul copil a vdrstei de 2 ani;
- Pentru a exista continuitate in plata pentru pentru pdrintele care beneficiaz6, deja de drepturi, in

situalia de mai sus, in care se naqte urmitorul copil, solul aflat in concediul de creqtere copil poate

depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru urmdtorul copil, cu 60 de zile inainte de implinirea de

cdtre primul copil a v6rstei de 2 ani.
Important - in-situalia in care persoana indreptd{iti reahzeazdvenituri supuse impozitului cu cel pulin

AO ziteinainte de implinirea de cdtre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani,in cazul copilului cu

handicap, stimulentul de inserlie se acordd pani la 3 ani, respectiv 4 ant,in cazul copilului cu handicap

(cu condilia ca in acest timp sd sercalizeze venituri supuse impozitului).


