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BIROUL ALOCAŢII ŞI INDEMNIZAŢII CREŞTERE COPIL 

MARTIE 2022 

INFORMARE 

Privind:  Condiţii necesare acordării  stimulentului lunar de inserţie, conform OUG nr.111/ 2010, 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 

În luna martie 2022 este prevăzută informarea publicului cu privire la condițiile de eligibilitate necesare 

acordării stimulentului lunar de inserţie, conform OUG nr.111/ 2010, prin H.C.L.M. nr.20/28.01.2022 cu 

privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul local al Municipiului Brăila pentru anul 2022. 

 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/17.05.2021, act modificator al OUG nr.111/ 2010, au fost 

schimbate condiţiile de acordare a stimulentului de inserție. 

Astfel, conform modificărilor, pentru acordarea stimulentului de inserţie a fost eliminată condiţia 

privitoare la obţinerea de venituri supuse impozitului “cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de 

către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități”. 

În prezent, condiţia necesară acordării stimulentului lunar de inserţie este ca persoanele să obţină 

venituri supuse impozitului oricând în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul 

pentru creșterea copilului sau în perioada de după finalizarea concediului şi indemnizaţiei pentru 

creșterea copilului. 

Dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, poate beneficia de stimulent de inserţie oricare dintre 

părinţii fireşti ai copilului. 

Beneficiază de stimulent de inserţie şi una dintre persoanele care: 

-  a adoptat copilul sau căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, 

- are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal 

profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi,  

- precum şi persoana care a fost numită tutore. 

 

CUANTUMUL STIMULENTULUI LUNAR DE INSERŢIE ESTE: 

Pentru persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru 

creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului, dreptul la stimulent de inserţie este de: 

1. 1500 lei/ lună dacă persoana îndreptăţită obține venituri supuse impozitului înainte de împlinirea 

de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități şi se acordă până 

la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități; 

2. 650 lei/ lună dacă persoana îndreptăţită obține venituri supuse impozitului după împlinirea de 

către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități şi se acordă până la 

vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități. 
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Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului 

beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantumul de 650 lei/ lună, după împlinirea de către copil a 

vârstei de 2 ani/ 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 

ani/ 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi. Stimulentul de inserţie prevăzut anterior se acordă oricăreia 

dintre persoanele care a efectuat cel puţin o lună de concediu pentru creşterea copiilor. 

În situaţia persoanei îndreptăţite care beneficiază de stimulentul de inserţie şi al cărei copil este 

încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserție 

se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani. În această situație, prelungirea acordării 

dreptului se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptăţită și a copiei după certificatul 

de încadrare în grad de handicap. 

 

Drepturile la stimulentul de inserţie se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ şi 

următoarele condiţii: 

    a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid; 

    b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; 

    c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de 

creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. 

 

Acordarea stimulentului de inserţie se reduce cu o lună, în cazul în care celălalt părinte sau cealaltă 

persoană este îndreptăţit/ă să solicite dreptul său propriu la concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copilului, de cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului. 

Reducerea nu se aplică: 

- în cazul în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie; 

- în cazul în care stimulentul de inserţie este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de 

către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; 

- în cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a 

concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului pentru celălalt părinte sau cealaltă 

persoană îndreptăţită. 

 

Dreptul de stimulent de inserţie se solicită printr-o cerere şi documente justificative, care se depun la 

primăria localității pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.  

În cazul în care solicitantul stimulentului de inserţie are domiciliul/ reşedinţa pe raza municipiului 

Brăila, cererea şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a stimulentului 

se depun la Direcția de Asistență Socială Brăila – strada Şcolilor nr.64 - Biroul Alocații Familiale, camera 

2 - telefon 0239.629.322 interior 1 sau 0762.246.340. 

  


