
Comunicat de presă

Procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului,
simplificate de la 1 iulie 2016

Procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului vor fi
simplificate începând cu data de 1 iulie 2016, după ce Guvernul a modificat și completat
normele de aplicare a programului în așa fel încât reglementările introduse recent în
lege de către Parlament să fie aplicate unitar.

Practic, hotărârea de Guvern adoptată astăzi prevede drepturile noi ce vor fi stabilite
începând cu 1 iulie 2016, urmând ca prin ordin al ministrului Muncii să fie stabilite
reglementări privind drepturile aflate deja în plată. Cele două acte normative vor fi
publicate concomitent în Monitorul Oficial.

Ce prevede hotărârea de Guvern

Hotărârea de Guvern vizează, în principal, două aspecte:

1. Modul de aplicare a drepturilor noi ce vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016:

 modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de
nașterea copilului, în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizație
lunară, respectiv:

- din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără
întrerupere venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai
multe dintre situațiile asimilate prevăzute de ordonanța de urgență (șomaj,
concedii medicale, perioade de studii preuniversitare/universitare sau
postuniversitare etc.);

- din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare, în cazul în
care în perioada de 2 ani, realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau
înregistrarea uneia sau mai multora dintre situațiile prevăzute de lege (la art. 2
alin.(5) din ordonanța de urgență) s-au produs cu întreruperi.

 modalitatea de a stabilire a veniturilor care se iau în calcul în raport cu
perioada de eligibilitate;

 reglementarea, în condițiile prevăzute de Legea nr. 66/2016, a modului de
acordare a stimulentului de inserție și, respectiv, de prelungire a perioadei de
acordare a acestuia, cu respectarea termenului de cel puțin 60 zile înainte de
finalizarea concediului pentru întoarcerea la activitatea profesională;

 includerea indemnizației care se acordă persoanelor care au copii cu handicap
în întreținere și care optează pentru program de lucru redus și corelarea cu



procedura de acordare a celorlalte drepturi prevăzute de OUG nr.111/2010 cu
modificările și completările ulterioare;

 modificarea anexei privind cererea și declarația pe propria răspundere pentru
solicitarea dreptului.

De asemenea, se reglementează și faptul că persoanele care au născut anterior
intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 și care nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate
prevăzute de OUG nr.111/2010 cu modificările și completările ulterioare, dar
îndeplinesc condițiile mai favorabile referitoare la cele 12 luni de eligibilitate din
ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului pot beneficia de drepturile conferite de
lege, de la data depunerii cererii.

2. Simplificarea metodologiei de solicitare a dreptului:

- prezentarea în copie a documentelor justificative fără a mai fi necesară
legalizarea acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunere,
eliminându-se astfel cheltuiala suplimentară pentru legalizarea lor;

- în cazul copiilor născuți în străinătate, certifi catul sau extrasul de naștere, după
caz, se solicita în traducere autorizată, nu și prin legalizare în condițiile legii;

- în situațiile în care acest lucru este posibil, primăria va transmite agenției pentru
plăți și inspecție socială documentele de solicitare a dreptului și în format
electronic (scanate) pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agențiilor pentru
plăți și inspecție socială;

- introducerea posibilității de certificare a cererii de către primar sau o persoană
desemnată de acesta, prin semnătură electronică, acolo unde acest lucru este
posibil, asigurându-se astfel o analiză mai rapidă a documentelor depuse,față de
reglementarea actuală care prevede doar certificarea prin semnătură și ștampilă;

- simplificarea solicitării unui nou drept în cazul suprapunerii acestora pentru copiii
născuți în perioada de concediu, prin depunerea cererii și prezentarea numai a
documentelor suplimentare care atestă noua situație, respectiv certificatul de
naștere al următorului copil sau actele care atestă s ituația juridică a acestuia față
de solicitant, precum și, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri
în cazul în care părintele, înainte de nașterea copilului din urmă, a realizat
activități aducătoare de venituri supuse impozitului;

- specificarea în formularul de cerere a faptului că, în cazul în care drepturile de
alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie
pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea
drepturilor se face prin completarea în același formular a datelor pentru obținerea
drepturilor;



- disponibilitatea formularelor necesare acordării drepturilor pe site-urile MMFPSPV,
ANPIS, AJPIS, primării;

- includerea unor prevederi care dau posibilitatea, pentru viitor, solicitării on-line a
documentelor doveditoare, pe baza semnăturii electronice extinse.

Prin ordin al ministrului Muncii vor fi stabilite reglementări privind drepturile
aflate deja în plată

Concomitent cu hotărârea de Guvern, Ministerul Muncii promovează un ordin de
ministru ce conține precizări privind modalitatea de reluare sau prelungire a drepturilor de
concediu sau stimulent de inserție, precum și de recalculare a cuantumului drepturilor aflate
în plată, potrivit noilor reglementări adoptate de Parlament.

Este vorba despre persoanele care au optat pentru concediul pentru creșterea copilului până
la 1 an, care se află în plata indemnizației aferente acestuia, sau în stimulentul de inserție
ori în concediul fără plată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Ordinul de ministru vizează, în principal, următoarele aspecte:

- acordarea din oficiu a majorărilor de cuantumuri prevăzute de lege, pe baza
documentelor care au determinat acordarea dreptului inițial;

- prelungirea din oficiu a perioadei de acordare a stimulentului de inserție, pentru
persoanele care, la data intrării în vigoare a Legii nr.66/2016, se află în plata
acestui drept și care nu solicită prelungirea sau, după caz, reluarea drepturilor de
indemnizație pentru creșterea copilului;

- prelungirea/reluarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației
pentru persoanele care au optat, în baza reglementărilor anterioare, pentru
concediul pentru creșterea copilului până la 1 an, pe bază de cerere și adeverință
eliberată de angajator care să ateste perioada pentru care se suspendă raporturile
de muncă sau de serviciu;

- reglementarea situației persoanelor aflate în imposibilitatea de prelungire ori
reluare a concediului din cauza desființării angajatorului sau a încetăr ii raporturilor
de muncă sau de serviciu, prin posibilitatea de a solicita adeverința eliberată de
inspectoratele teritoriale de muncă sau de angajatorul cu care a avut încheiate
raporturile de muncă sau de serviciu, ori agenția județeană pentru ocuparea forței
de muncă, prin care se atestă faptul că persoana nu se află în raport de muncă sau
de serviciu cu acel angajator și nici cu un alt angajator;

- pentru a nu se îngreuna procesul de solicitare a reluării/prelungirii dreptului la
indemnizație pentru creșterea copilului se reglementează ca posibilități de
transmitere a cererii și documentului/documentelor doveditoare:

- prin prezentare directă la sediul agenției teritoriale;



- prin serviciile poștale sau de curierat, în plic închis, la adresa agenției
teritoriale, cu specificația ” prelungire/reluare drepturi ICC”;

-prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de mail comunicate
de agențiile teritoriale.

Toate informațiile vor fi afișate pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS pentru a fi mai ușor
identificate modalitățile de transmitere a solicitărilor. De asemenea, formularul de cerere
este unul simplu, pe o singură pagină, și cuprinde informațiile necesare identificării
beneficiarului în baza de date a AJPIS care plătește dreptul.

Informații suplimentare:

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, aplicarea, anul acesta, a Legii nr. 66/2016 va
reprezenta un efort bugetar suplimentar de aproximativ 226 milioane lei în plus față de
bugetul alocat în 2016, de 1.830 miliarde lei.

Conform acelorași estimări, numărul de beneficiari ai indemnizației va crește de la 138.700 în
present, la 140.000, iar aproximativ 78.000 persoane aflate în prezent în plată vor beneficia
de indemnizația minimă majorată de la 600 lei la 1.062 lei.

De asemenea, circa 5.500 persoane care primesc în prezent indemnizația maximă vor
beneficia de eliminarea plafonului maxim al acesteia, pentru 52.000 persoane aflate în plată
cuantumul indemnizației va rămâne neschimbat, iar aproape 4.000 persoane vor beneficia și
de flexibilizarea condiției de eligibilitate, prin luarea în considerare a perioadei de 12 luni din
ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului.

În plus, stimulentul de inserție se va majora pentru 39.000 persoane aflate în plată, în
condițiile în care perioada de acordare a stimulentului de inserție se va prelungi pentru
aproximativ 2.000 persoane.

Totodată, va fi nevoie de un efort bugetar suplimentar de circa 16 milioane lei pentru
majorarea indemnizației acordată persoanelor aflate în concediul pentru creșterea copilului
cu handicap (între 3 ani și 7 ani), pentru cei aproximativ 4.000 beneficiari.

Legea nr. 66/2016 a adus mai multe modificări programului de acordare a concediului și
indemnizației pentru creșterea copiilor

Prin Legea nr. 66/2016 au fost aduse o serie de modificări programului de acordare a
concediului și indemnizației pentru creșterea copiilor, respectiv:

- perioada de eligibilitate stabilită la 12 luni în ultimii 2 ani înainte de nașterea
copilului;

- o singură variantă de concediu – până la împlinirea de către copil a vârstei de 2
ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

- eliminarea legăturii cuantumului indemnizației/stimulentului de inserție cu
indicatorul social de referinţă (ISR), a cărui valoare este 500 de lei;



- limita minimă a indemnizației crește de la 1,2 ISR (600 lei) la 85% din salariul
minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei salariul minim);

- eliminarea limitei maxime a indemnizației, aceasta urmând să fie calculată la
85% din veniturile nete realizate;

- stabilirea stimulentului de inserție la 50% din indemnizația minimă, respectiv de
la 500 lei la 532 lei (1.063 indemnizația minimă);

- prelungirea acordării stimulentului de inserție cu încă un an, în cazul celor care
se întorc la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de
către copil a vârstei de 2 (3) ani;

- eliminarea condiției de plată a impozitelor și taxelor locale de menținerea
dreptului la indemnizația de creștere a copilului;

- majorarea cuantumului indemnizației acordată persoanei care are în întreținere
un copil cu handicap și care solicită acordarea concediului pentru creșterea
copilului cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 7 ani, de la 450 lei la 1.063 lei;

- introducerea unei noi indemnizații care se acordă persoanelor active pe piața
muncii care au copii cu handicap în întreținere și care solicită program de lucru
redus. Noua indemnizație se stabilește la 50% din indemnizația minimă, respectiv
532 lei;

- majorarea indirectă cu aproximativ 5% a cuantumurilor sprijinului acordat
persoanelor care au întreținere copii cu handicap sau persoanelor cu handicap care
au copii în întreținere ca urmare a raportării acestui sprijin la indemnizația minimă.

Părinții aflați în plata indemnizației sau a stimulentului de inserție sau în concediul fără plată
(în cazul opțiunii concediului până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an) vor putea
beneficia de majorarea cuantumului indemnizației din oficiu, cât și de prelungirea perioadei
de concediu, la cerere.

Modificările vor intra în vigoare de la data de 1 iulie 2016, respectiv începând cu drepturile
lunii iulie 2016.
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MAJORAREA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PENTRU CREŞTEREA COPIILOR, MAJORAREA ŞI 

PRELUNGIREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE ÎNCEPÂND CU 01 IULIE 2016  
– RESPECTAREA ANGAJAMENTELOR ÎN FAVOAREA IMPLEMENTĂRII UNOR POLITICI SOCIALE 

COERENTE PENTRU OCROTIREA FAMILIEI- 
 
In Şedinţa de Guvern din data de 22 iunie 2016 a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru 
modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011. 
 
Astfel, Guvernul României prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială îşi respectă angajamentele în 
favoarea adoptării şi implementării unor politici specifice de asistenţă socială pentru stimularea 
creşterii natalităţii, ocrotirea copilului, protecţia familiei şi asigurarea unui nivel de trai decent. 
 
Noua Hotărâre de Guvern aduce schimbări majore prin care se suplimentează în mod semnificativ 
beneficiile privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor şi în acelaşi timp 
contribuie în mod real la simplificarea procedurilor administrative în relaţia cu cetăţenii, la 
reducerea numărului de documente şi a timpului necesar pentru obţinerea beneficiilor. 
 
 
Bd. Magheru, nr.7 sector 1, Bucureşti Nr. tel.: 021.313.60.84 Nr.fax: 021 313 60 98 
anps@prestatiisociale.ro 
www.prestatiisociale.ro  
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Normele metodologice adoptate în data de 22 iunie 2016 care stabilesc procedurile de acordare a 
indemnizației pentru creșterea copilului se aplică noilor drepturi ce vor fi solicitate după data de 
01 iulie 2016. 
 
Pentru beneficiarii aflaţi în plata indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până 
la 1 an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru 
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, procedura de prelungire/reluare a concediului și a 
indemnizației aferente, în baza art.III alin.2 din Legea nr.66 din 2016, se aprobă prin ordin al 
ministrulului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. 
 
Persoanele aflate în plata indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani 
beneficiază din oficiu de majorarea cuantumului indemnizației. Aceste persoane NU TREBUIE să 
depună documente suplimentare întrucât majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare se va face 
automat, pe baza documentelor existente la dosar, începând cu dreptul aferent lunii iulie 2016, 
plata acestor drepturi urmând să se facă începând cu luna august 2016.  
 
Beneficiarii aflaţi în plata indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 1 an 
sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani şi care doresc modificarea opţiunii prin prelungirea/ reluarea 
concediului şi plata indemnizaţiei lunare vor trebui să depună cerere tip şi acte doveditoare 
privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului, care se transmit prin e-mail, poştă 
sau se depun la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv a muncipiului 
București, care efectuează plata. Pentru acești beneficiari, majorarea cuantumului indemnizației 
aferente se face pe baza documentelor depuse inițial. 
 
Formularul cererii tip va fi disponibil imediat după publicarea în Monitorul Oficial, prin publicarea 
pe site-ul ANPIS/ AJPIS/ APISMB. 
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Pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie care nu doresc modificarea opţiunii, 
majorarea cuantumului şi prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie până la 
împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, se va 
face în mod automat. 
 
Schimbările importante privind majorările de cuantum ale beneficiilor se reflectă în faptul că:  
-limita minimă a indemnizației crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, 
respectiv 1.063lei (1.250 lei reprezintă salariul minim) față de 600 lei, cât este în prezent;  
-limita maximă a indemnizației este eliminată, aceasta urmând să fie calculată la 85% din 
veniturile nete realizate; 
-stimulentul de inserție se stabileşte la 50% din indemnizația minimă, respectiv va creşte de la 
500 lei la 531 lei. 
 
Prin eforturile depuse de către Parlamentul şi Guvernul României în ultima perioadă de timp şi 
prin măsurile adoptate în momentul de faţă în domeniul asistenţei sociale, pentru creşterii 
natalităţii se promovează o politică socială coerentă care asigură premisele unei dezvoltări 
durabile în România, în deplin acord cu noua Agendă 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă.  
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BENEFICIUL ACORDAT DEPUNERE CERERE RECALCULARE SUMA REZULTAT 
DA NU DA NU Perioada  Suma 

Indemnizatie crestere copil (ICC)  1 an X  X  Prelungire 2 ani Min.  1.063 Fara plafonare 

Stimulent  1 an 
X  X  Reintrare în ICC Min.  1.063 Fara plafonare 
 X X  Rămănere în stimulent 3 ani 531 

Indemnizatie crestere copil  2 ani  X X  Nu se modifica perioada de acordare 
Min. 1.063 Fara plafonare 

Stimulent  2 ani  X X  Prelungire 3 ani 531 
Indemnizatie crestere copil  cu dizabilitate  X X  Nu se modifica perioada de acordare 

Min. 1.063 Fara plafonare 
Stimulent crestere copil cu dizabilitate  X X  Prelungire 4 ani 531 

Concediu fara plata X  X  Reintrare în ICC Min.  1.063 Fara plafonare 
Indemnizatie pentru crestere copil cu dizabilitate acordata persoanelor angajate cu program redus  art.32 lit. a c.f. OUG 111/2010 

X   X Acordare indemnizatie  531 

 



 

TABEL EXPLICATIV APLICARE NORME CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPIILOR (CICC) 

SITUAȚII UZUALE DE DEPUNERE A CERERII SAU DE RECALCULARE SUMĂ DIN OFICIU 

 

BENEFICIUL ACORDAT 
DEPUNERE CERERE 

RECALCULARE 
SUMĂ 

REZULTAT 

DA NU DA NU Măsura  Suma 

Indemnizație concediu 
creștere copil (ICC)  

1 an 
X  X  

Prelungire 
concediu până la 

2 ani 

85% din media veniturilor 
declarate la stabilirea 

dreptului inițial 
Min.  1.063 lei 
Fără plafonare 

Stimulent de inserție  
Opțiune inițială concediu 

1 an 

X  X  

 
 
 

Reintrare în ICC 
 
 

 
85% din media veniturilor 

declarate la stabiliea 
dreptului inițial 
Min.  1.063 lei 
Fără plafonare 

 X X  
Rămânere în 

stimulent până la 
3 ani 

50% din indemnizaţia minimă 

Indemnizație concediu 
creștere copil  

2 ani 
 X X  

Menținere 
concediu stabilit 

cu recalculare din 
oficiu a 

cuantumului 

85% din media veniturilor 
declarate la stabilirea 

dreptului inițial 
Min. 1.063 lei 
Fără plafonare 

Stimulent de inserție 
Opțiune inițială concediu 

2 ani 
 X X  

Prelungire până la 
3 ani, în condițiile 

legii 
50% din indemnizaţia minimă 

Indemnizație concediu 
creștere copil  

cu dizabilitate 0-3 ani 
 X X  

Menținere 
concediu stabilit 

cu recalculare din 
oficiu a 

cuantumului 

85% din media veniturilor 
declarate la stabilirea 

dreptului inițial 
Min. 1.063 lei 
Fără plafonare 



Stimulent de inserție copil cu 
dizabilitate 0-3 ani 

 X X  
Prelungire până la 
4 ani, în condițiile 

legii 
50% din indemnizaţia minimă 

Concediu fără plată creștere 
copil 1-2 ani 

X  X  Reintrare în ICC 

85% din media veniturilor 
declarate la stabilirea 

dreptului inițial 
Min.  1.063 lei 
Fără plafonare 

Indemnizație creștere copil 
cu dizabilitate 3-7ani 

  X  

Menținere 
concediu stabilit 

cu recalculare din 
oficiu a 

cuantumului 

1063 lei 

Sprijin lunar acordat pentru 
creșterea copilului cu 

dizabilitate (0 – 3 ani și/sau  
3 - 7 ani) sau persoanei cu 

dizabilitate care are în 
îngrijire un copil ( 0 – 2 ani 

și/sau 2 – 7 ani) 

  X  
Recalculare din 

oficiu a 
cuantumului 

De la 150 lei la160 lei 
De la 300 lei la 373 lei 
De la 450 lei la 479 lei 

Sprijin pentru persoanele 
care au în întreţinere un copil 

cu dizabilitate și optează 
pentru program redus de 

lucru, conform 
art. 32 alin. (1) lit. a) 
din OUG nr. 111/2010 

 

X    Acordare drept  50% din indemnizaţia minimă 
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