
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ  

Hotărâre a 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 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului prevăzută de Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

111/20101 privind concediul și indemnizația  lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, este o măsură de sprijin pentru familia în care vin pe lume unul sau mai mulţi 

copii și se acordă pe perioada în care persoana îndreptățită își suspendă activitatea profesională și 

beneficiază de concediul pentru creșterea copilului. Pe această perioadă, în vederea facilitării tranziţiei de 

la viaţa de familie la cea profesională, părinții pot realiza venituri din salarii și asimilate salariilor, din 

activități independente sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură supuse impozitului pe 

venit, aşa cum sunt ele definite conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, în limita a 3000 lei într-un an calendaristic. 

Prin Legea nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, au fost aduse modificări 

ale programului de acordare a concediului și indemnizația pentru creșterea copiilor după cum urmează: 

 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 ISR; 

 limita minimă a indemnizației crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, 

respectiv 1.063 lei (1.250 lei salariul minim) față de 600 lei, cât este în prezent; 

 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 pentru menținerea dreptului la 

indemnizația pentru creșterea 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 (limita minimă a indemnizației pentru creșterea copilului); 

 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. 

De asemenea, sunt incluse prevederi care reglementează situația părinților aflați în plata indemnizației sau 

a stimulentului de inserție, aceștia urmând a beneficia atât de posibilitatea revenirii în concediul pentru 

creșterea copiilor, cât și de majorarea cuantumului indemnizației.   

11. Proiectul de act normativ transpune legislaţia comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări preconizate 

În acest sens, prin proiectul de hotărâre se stabilesc următoarele: 

 revizuirea reglementărilor care privesc perioada de acordare a concediului și indemnizației 

pentru creșterea copilului, respectiv eliminarea opțiunilor de concediu și a nivelurilor maxime 

ale indemnizației; 

 revizuirea reglementărilor care privesc nivelul minim al indemnizației și eliminarea raportării la 

Indicatorul Social de Referință; 

 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; 

 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; 

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

 revizuirea perioadelor în care persoanele beneficiare de indemnizație pentru creșterea copilului 

pot realiza venituri în limita a 3 indemnizații minime; 

 asimilarea pentru situația prevăzută la art. 2 alin.(5) lit. d) din ordonanța de urgență și a 

cazurilor în care persoana a beneficiat de drepturi la concedii medicale și şi de indemnizaţii 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă în baza unui statut special, 

prin case autonome de asigurări; 

 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 eliminarea reglementărilor care au fost abrogate prin Legea nr.66/2016, respectiv 

reglementările privind concediul fără plată pentru creșterea copilului, menținerea acordării 

dreptului în condițiile plății impozitelor și taxelor locale; 

 modificarea anexei privind Cererea și declarația pe propria răspundere pentru solicitarea 

dreptului; 

 măsuri tranzitorii privind persoanele aflate în concediu și plata indemnizației pentru creșterea 

copilului sau a stimulentului de inserție sau în concediu fără plată pentru creșterea copilului, 

astfel: 

 acordarea, din oficiu a majorărilor de cuantumuri prevăzute de lege; 

 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; 

 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; 

 reluarea, din oficiu, a plății drepturilor, în situația în care acestea au fost suspendate 

ca urmare a neîndeplinirii condiției de achitare a impozitelor și taxelor locale, 

inclusiv pe perioada de suspendare. 

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 Ordonanța de urgență a 

Guvernului 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. 

Totodată, se revizuiesc reglementările referitoare la modalitatea de stabilire a stagiului de cotizare 

în cazul persoanelor pentru care perioada concediului de creștere a copilului reprezintă și perioadă 

asimilată în cadrul asigurărilor sociale și de șomaj.  

În plus, proiectul de act normativ reglementează și unele situații de simplificare în metodologia 

de solicitare a dreptului, cum sunt: 

- prezentarea în copie a documentelor justificative fără a mai fi necesară legalizarea acestora ci 

doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunerea acestora: 

- în cazul copiilor născuți în străinătate certificatul 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); 

- se introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana desemnată de 

acesta, prin semnătură electronică; 

- se simplifica solicitarea unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru copii 

născuți în perioada de concediu, prin depunerea cererii și prezentarea numai a documentelor 

suplimentare care atestă noua situație, respectiv certificatul de naștere a următorului copil sau 

actele care atestă situația juridică a acestuia față de solicitant, precum și, dacă este cazul 

actele care atestă realizarea de venituri. 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.               

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

21 Impactul sarcinilor administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.  

22 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impact asupra mediului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung  

(pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media 

pe 

patru 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, în 

plus/minus, din care: 

 

 

 

     



a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

iii. TVA 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. contribuţii de 

asigurări 

 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, în 

plus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi servicii 

iii. asistenţă socială 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi servicii 

iii. asistenţă socială 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi servicii  

      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

Aplicarea, în sine, a prezentului proiect de act normativ nu implică efort 

bugetar, prin proiect asigurându-se punerea de acord a normei metodologice 

cu reglementările cuprinse în Legea nr.66/2016, pentru o aplicare unitară la 

nivelul întregii țări. 

Conform estimărilor MMFPSPV, pe baza datelor administrative 

disponibile, aplicarea Legii nr.66/2016, în anul 2016, ar conduce la un efort 

bugetar suplimentar de aproximativ 226 milioane lei, în plus față de 

bugetul alocat în anul 2016 de 1830 milioane lei, estimând următoarele: 

- numărul de beneficiari ai ICC va crește de la 138.700 în 

prezent la 140.000  

- aproximativ 78.000 persoane aflate în prezent în plata 



indemnizației vor beneficia de indemnizația minimă majorată 

de la 600 lei la 1.062 lei  

- un număr de aproximativ 5.500 persoane care primesc în 

prezent indemnizația maximă vor beneficia de eliminarea 

plafonului maxim al indemnizației 

- pentru un număr de 52.000 persoane aflate în plata 

indemnizației, cuantumul indemnizației va rămâne 

neschimbat  

- aproximativ 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 

- stimulentul de inserție se va majora pentru 39.000 persoane 

aflate în plata acestuia 

- perioada de acordare a stimulentului de inserție se va 

prelungi pentru aproximativ 2.000 persoane 

- un efort bugetar suplimentar de aproximativ 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 4000 beneficiari 

De asemenea, vor fi necesari aproximativ 100.000 lei pentru modificarea 

programului informatic de la nivelul Agenției Naționale pentru Plăți și 

Inspecție Socială în vederea actualizării programului informatic în baza 

căruia se stabilesc drepturile. 

7. Alte informaţii 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:      

 a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ: 

 Nu este cazul. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:                                     

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.   

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor 

publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a 

autorităţilor contractante. 

Nu este cazul.        

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare                          

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                     

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare   

 Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                     

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                                                                  

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

 Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                                                                  



6. Alte informaţii 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 

nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

Proiectul a fost transmis spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din România, Asociaţiei 

Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România şi 

Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus  avizarii Consiliului Economic şi Social şi Consiliului Legislativ  

6. Alte informaţii: 

Proiectul de act normativ a fost dezbătut în şedinţa Comisiei de dialog social de la nivelul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, din data de .............................  

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost supus procedurii stabilite de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare  

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii 



 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre a 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,  pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 
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