
CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI, INDEMNIZATIE LUNARA SI STIMULENTUL DE 

INSERTIE 

CADRU LEGAL  
Ordonanta de urgenta nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copilului,modificata si complectata prin OUG 124/2011 

COMPETENTA  
Compartimentul Public de asistenta sociala  
 

PROCEDURA  

Pentru stabilirea dreptului sunt necesare urmatoarele acte: 
1.Dosar plic şi Cerere tip de acordare a indemnizaţiei + Declaraţie tip; 
2.Adeverinţă tip(anexa nr.2) completată de angajator (de la locul de muncă); 
3.Copie de pe cererea depusă la angajator pt. solicitarea concediului de creştere a copilului, aprobată şi ştampilată; 
4.Cărţile de identitate ale soţilor, a certificatului de căsătorie şi a certificatelor de naştere ale copiilor(originale şi copii 

xerox) 
5.Adeverinţă privind stagiul de cotizare de la Casa Judeţeană de Pensii – B-dul Republicii nr.22 
6.Copie de pe certificatul de persoană cu handicap a copilului(după caz); 
 -extras de cont pentru cei care doresc să se vireze banii în cont curent sau de card – pe numele titularului 
Depunere: în termen de 60 de zile lucrătoare începând cu următoarea zi a finalizării concediului de maternitate. 
  
Se poate opta pentru: 
-1 an –in situatia in care parintele opteaza pentru concediu de crestere a copilului pina la implinirea de catre acesta a 

virstei de 1 an respective 3 ani  in cazul copilului cu dizabilitate cuantumul indemnizatiei  este de 75% din media 

veniturilor nete realizate pe ultimile 12 luni si nu poate fii mai mic  de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8ISR. 

-2 an- in cazul in care  parintele opteaza pentru concediu de crestere  a copilului pina la implinirea de catre acesta  a 

varstei de 2 ani  cuantumul indemnizatiei  este de 75% din media veniturilor  nete realizate  pe ultimele 12 luni  si nu 

poate fii mai mic  de 1,2 ISR si nici mai mare de 2,4ISR. 

*Cuantumul indemnizatiei astfel calculate se majoreaza cu 1,2 ISR pentru fiecare  copil nascut dintr-o sarcina gemelara , 

de tripleti sau multipleti, incepind cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere . 

Pentru anul 2012 valoarea ISR este de 500 lei. 

 

Stimulentul lunar de insertie  se acorda ; 
Persoanelor  care au optat pentru concediu de crestere a copilului pina la implinirea de catre acesta  a 

virstei de 1 an , respective 3 ani in cazul copilului cu dizabilitate , cu conditia ca acestea  sa aiba 

venituri supuse impozitului inainte de implinirea de catre copil a virstei ,respective 3 ani in cazul 

copilului cu dizabilitate ; 

Persoanelor care desi au dreptul , nu solicita acordarea  concediului de crestere  a copilului si 

indemnizatia lunara. 

Stimulentul de insertie se acorda pe baza de cerere insotita de dovada eliberata  de angajator / 

autoritati competente sa de declaratia pe propria raspundere , din care sa rezulte ca aceasta realizeaza  

sau urmeaza sa realizeze venituri supuse impozitului ; 

Cuantumul lunar  al stimulentului de insertie  este de 1 ISR  (500 RON) si se acorda pentru perioada 

ramasa  pina la implinirea de catre copil  a virstei de 2 ani. 

In cazul copilului de dizabilitate  acordarea stimulentului  se realizeaza oricand  pina la implinirea de 

catre copil  a varstei de 3 ani. 

  
TERMEN  

Dosarele întocmite pe luna în curs se înaintează până în data de 5 a lunii următoare la Agentia Judeteana pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud de catre reprezentantul primariei . 


