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SERVICIUL ALOCATII FAMILIALE 

Nr. 22103/14.10.2019 

 INFORMARE  

Referitor:    Condițiile necesare acordării sprijinului lunar conform OUG nr.111/2010 privind  

  concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

Prin HCLM nr.120/21.03.2019 s-a aprobat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila, potrivit căruia în luna 

octombrie 2019, este planificată informarea publicului cu privire la Condiţiile necesare 

acordării sprijinului lunar conform OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Pentru situaţiile în care copilul este încadrat în grad de dizabilitate (handicap) şi/ sau 
părintele este încadrat în grad de dizabilitate gravă sau accentuată, se acordă un sprijin 
lunar, în condiţiile enumerate mai jos şi prevăzute la art. 32 alin.(1) lit. c) şi d), alin.(2) şi (3) 
din OUG nr. 111/2010.  
Acest sprijin lunar se acordă pentru fiecare dintre copiii aflaţi în întreţinere.  
De sprijinul lunar NU poate beneficia părintele care, pentru acelaşi copil, are în acelaşi timp 
şi calitatea de asistent personal ori care primeşte indemnizaţia lunară pentru copilul cu 
handicap grav.  
Fac excepţie părinţii singuri care au în întreţinere un copil cu dizabilitate gravă şi care pot 
beneficia cumulat şi de sprijinul lunar şi de indemnizaţia lunară pentru copilul cu handicap 
grav. 
 
I. Pentru copilul cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 0 – 7 ani, pentru care nu sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului cu dizabilitate, părintele poate beneficia de un sprijin lunar în cuantum 
de: 

- 438 lei (35% din cuantumul indemnizației minime: 1250 lei = 438 lei), până la împlinirea 
vârstei de 3 ani a copilului cu dizabilitate,  

- 188 lei (15% din cuantumul indemnizației minime: 1250 lei = 188 lei), pentru copilul cu 
dizabilitate cu vârsta între 3 și 7 ani. 

II. Pentru copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 0 – 7 ani, care are şi părintele cu 
dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de 
asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, părintele poate beneficia de un sprijin 
lunar în cuantum de: 

- 563 lei (45% din cuantumul indemnizației minime: 1250 lei = 563 lei), până la împlinirea 
vârstei de 3 ani de către copilul cu dizabilitate,  
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- 438 lei (35% din cuantumul indemnizației minime: 1250 lei = 438 lei) pentru copilul cu 
dizabilitate cu vârsta între 3 și 7 ani. 

Dacă părintele cu dizabilitate gravă sau accentuată realizează venituri după acordarea 
sprijinului lunar are obligaţia de a comunica acest fapt Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială, Brăila, Calea Călărașilor nr. 19 şi beneficiază, din oficiu, de drepturile 
prevăzute la alin. I. 

Termenul de depunere a cererii de acordarea a sprijinului lunar pentru creşterea copilului cu 
dizabilitate este de 60 de zile de la data eliberării certificatului de încadrare a copilului în 
grad de dizabilitate; dreptul se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost 
eliberat certificatul de încadrare a copilului în grad de dizabilitate. 

III. Şi părintele cu dizabilitate gravă sau accentuată, care are în întreţinere un copil şi care 
nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea 
copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, beneficiază de sprijin lunar în cuantum de: 

- 563 lei (45% din cuantumul indemnizației minime: 1250 lei = 563 lei), până la împlinirea 
de către copil a vârstei de 2 ani,  

- 188 lei (15% cuantumul indemnizației minime: 1250 lei = 188 lei) pentru copilul cu vârsta 
cuprinsă între 2 şi 7 ani. 

Drepturile prevăzute la alin.III se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a născut 
copilul, dacă încadrarea părintelui în grad de dizabilitate gravă sau accentuată a fost 
efectuată înaintea naşterii copilului, respectiv începând cu luna următoare celei în care a fost 
eliberat certificatul de încadrare a părintelui în grad de dizabilitate gravă sau accentuată, 
dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la datele menţionate. 

Beneficiază de sprijin lunar şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a 
încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care 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. Pentru 
situaţiile prevăzute, termenele de depunere se aplică ţinând cont de data adopţiei, a 
instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării. 
 
Cererile privind acordarea dreptului, însoțite de documentele doveditoare, se depun la 
unitatea administrativ-teritorială a localității de domiciliu a solicitantului.  

Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în municipiul Brăila, cererile se depun la 
Direcția de Asistență Socială Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 134, Serviciul Alocații 
Familiale – camera 10, program zilnic 8,30 – 13,30. 
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