
 
 

STIMULENTUL LUNAR      
 
Program de depunere   
LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI între orele: 9-15 

 
    Acordat în baza OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cuantum de 100 lei. 
    Condiţii de acordare: 
    În cazul în care, persoana îndreptăţită realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit 
prevederilor Codului fiscal, se acordă lunar, un stimulent, în valoare de 100 lei. 

 
ACTE NECESARE: 

1. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului sau a stimulentului (formularul 1.2) 

2. Actul de identitate al solicitantului (copie şi original) 
3. Actul de identitate al celuilalt părinte(copie şi original) 
4. Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original)  
5. Certificatele de naştere ale copiilor născuţi după 2005 (copie şi original) 
6. Livretul de familie (doar în original) 
7. În cazul în care persoana solicitantă doreşte primirea stimulentului lunar, prin transfer bancar, 

ataşează o dovadă eliberată de bancă care  să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de 
cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei solicitante, care este titularul de dosar ) , CNP 
titular, codul Iban şi ştampila băncii. Contul în lei poate fi deschis la una din următoarele bănci, 
sucursale din Bucureşti (PROCREDIT BANK, BCR, BANCA TRANSILVANIA,  BRD , 
RAIFFEISEN BANK, ALPHABANK,  PIREUS BANK,  BANCA C.R. FIRENZE ROMÂNIA 
S.A, VOLKSBANK ROMÂNIA, UNICREDIT ŢIRIAC, ROMEXTERA, CARPATICA , C.E.C  
BANK,  ATE BANK, INTESA SANPAOLO, ROMAIN INTERNATIONAL BANK, ING, 
BANCPOST) 

8. Dosar cu şină 
9. Adeverinţa eliberată de angajator, conform modelului (formularul II3) 

*În cazul stimulentului, pentru persoanele care nu lucrează în baza unui contract de muncă 
dovada realizării veniturilor, o constituie, dovada plăţii anticipate a impozitului: 
• Dovadă eliberată de administraţia financiară, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat 

venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal precum şi dovada plăţii acestuia, timp 
de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului. 

• Dovada eliberată de autorităţile competente, respectiv de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, 
din care să reiasă ultima zi  de concediu de maternitate (dacă este cazul) 
 

  ÎN SITUAŢIA ÎN CARE  BENEFICIARUL DE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL, REALIZEAZĂ 
VENITURI PROFESIONALE SUPUSE IMPOZITULUI PE VENIT, CEREREA PENTRU OBŢINEREA 
STIMULENTULUI, SE DEPUNE ÎN 30 DE ZILE DE LA ACEASTĂ DATĂ(în cazul în care mama a 
beneficiat de indemnizaţie creştere copil şi se întoarce la serviciu) 
 
CEREREA PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI, ÎNSOŢITĂ DE ACTELE 
DOVEDITOARE, SE DEPUNE ÎN TERMEN DE 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DE LA 
ÎNCETAREA, CONFORM LEGII, A CONCEDIULUI DE MATERNITATE (în cazul în care 
mama se întoarce la serviciu, imediat după terminarea concediului de maternitate) 

 
 
 



 
 

 
INSTITUŢIA PLĂTITOARE 
 
    Conform OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare, cererile pentru acordarea stimulentului şi 
documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiile legale de acordare a acesteia, se 
transmit săptămânal, pe bază de borderou la AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE 
SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 
     Întrucât AGENŢIA, emite decizia cu privire la soluţionarea dosarelor transmise şi 
asigură plata stimulentului, orice informaţii referitoare la dosarul dumneavoastră, le 
puteţi solicita de la următoarea adresă:AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE 
SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Str. ION CÂMPINEANU NR.20, SECTOR 
1 ,); tel:  021.250.90.20, 021.250.90.21, 021.250.90.22,  021.250.90.23.  
 


