
OUG 111/2010 , actualizată , privind concediul și indemnizația lunară
pentru creșterea copilului.

Art. 2
(1) Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel

putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente,
venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea
copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de
o indemnizatie lunara.
Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele
s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau au realizat perioade
de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu
caracter special care reglementeaza concedierile colective;
b) s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a
municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj;
c) au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute
de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de
asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
d) au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si
recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente
de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale, republicata;
e) au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii;
f) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara
incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare,
potrivit legii;
g) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului;
h) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea sau, dupa caz, pentru
ingrijirea copilului cu handicap;
i) au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului;
j) se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si
inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, asa cum este aceasta definita de
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
l) au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati,
mobilizati sau in prizonierat;
m) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, inclusiv in
cadrul programului "A doua sansa", sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare
de licenta ori de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat,
organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din
motive medicale;
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n) au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;A»
o) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si
inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de
zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
p) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar,
organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an
calendaristic;
q) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi,
cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte
forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara
intrerupere;
r) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul
studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la
nivel de masterat, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de
invatamant universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuri de zi,
organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
s) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri
de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar,
cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
t) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau,
dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul
studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate
potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in
somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor;
u) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare
profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile
legii;
v) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical
superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea
primului rezidentiat dupa absolvire.

(6) In vederea acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) , persoanele care au realizat
activitati profesionale in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state care aplica
prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29
aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala siale Regulamentului (CE) nr.
987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a
procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulament, beneficiaza de totalizarea
perioadelor de activitate realizate in aceste state in conditiile prevazute de acesta.
Art. 3 (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, veniturile din salarii si asimilate salariilor, din
activitati independente si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura prevazute la art. 2 alin.
(1) sunt cele definite la art. 67, art. 76 alin. (1) si (2) si art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de
impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzator fiecarei categorii de
venit.
(5) In situatia prevazuta la art. 2 alin. (6) , daca persoana realizeaza concomitent venituri
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supuse impozitului atat in tara, cat si in statele care aplica Regulamentul, se iau in calcul doar
veniturile realizate in tara.

(6) Pentru luna nasterii copilului se iau in calcul veniturile cuvenite pentru acea luna,
respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana daca ar fi lucrat in toata luna, sau cumulul dintre
venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizatia de maternitate.

Art. 4
(1) In calculul celor 12 luni prevazute la art. 2 alin. (1) se includ si fractiunile de luna in care s-au
realizat venituri supuse impozitului, precum si cele in care solicitantii s-au aflat in situatiile
prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) , considerate luna intreaga.

(2) Prin fractiune de luna se intelege efectuarea a cel putin jumatate din zilele lucratoare din
acea luna in care persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat in una
sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) .
Prin exceptie, se accepta ca de cel mult 3 ori fractiunea de luna sa fie constituita dintr-un numar
mai mic de zile lucratoare decat cel prevazut la alin. (2) .
(4) In situatia in care nasterea copilului se produce inainte de termen, perioada prevazuta la art. 2
alin. (1) se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a
nasterii, certificata de medicul de specialitate.

Art. 7
Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea
copilului, prevazut la art. 2 alin. (1) , obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la
un stimulent de insertie in cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la
art. 2 alin. (2) .
(2) Pentru persoanele care obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel putin 60 de zile
inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu
handicap, stimulentul de insertie se acorda astfel:
a) pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
b) pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani, in cazul copilului cu handicap, fara a
beneficia in aceasta perioada de prevederile art. 31 alin. (1) si (2) .
(3) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara si solicita dreptul la stimulent de
insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda.
(4) Incepand cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de insertie se stabileste la
650 lei.
(5) Pentru drepturile ulterioare datei prevazute la alin. (4) , cuantumul stimulentului de insertie
prevazut se majoreaza prin hotarare a Guvern.

Art. 13 (1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie sau
stimulent de insertie, se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de:
a) copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care
se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu
originalul de catre persoana care primeste documentele;
b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru
care solicita dreptul, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) ;
c) actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadelor prevazute de art. 2;
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d) dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
e) dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru
cresterea copilului;
f) orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.
(2) Cererea se completeaza potrivit modelului care se stabileste prin normele metodologice de

aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului
indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare
impartite la numarul de luni in care s-au realizat acestea.
(6) In situatia persoanelor prevazute la art. 2 alin. (6) , pentru conversia in moneda nationala a
veniturilor realizate de acestea, se ia in calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca
Nationala a Romaniei in ziua anterioara depunerii cererii.
(art. 14, alin 1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta,
reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie, si documentele din care rezulta indeplinirea
conditiilor legale de acordare a acestora se depun la primaria comunei, orasului, municipiului,
respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul
sau resedinta.

Art. 31
Pentru copilul cu dizabilitate care a implinit varsta de 3 ani, oricare dintre parintii firesti sau
persoanele prevazute la art. 8 alin. (2) beneficiaza de un concediu pentru ingrijirea copilului pana
la varsta de 7 ani, dupa cum urmeaza:
a) in continuarea concediului prevazut la art. 2 alin. (1) ;
b) oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat
de concediul pentru cresterea copilului in baza actelor normative care au reglementat
acest drept la data nasterii copilului;
c) oricand, incepand cu implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se
incadreaza in conditiile prevazute la lit. a) si b) , dar care in ultimele 12 luni inainte de solicitarea
acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate definite
la art. 2 alin. (1) , (5) si (6) .

(3) Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la alin. (1) , se acorda pe baza de cerere de
catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
(4) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri profesionale din activitati
independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca,
concediul reprezinta intreruperea activitatii in perioada de pana la implinirea de catre copilul
cu handicap a varstei de 7 ani.

Art. 32
Oricare dintre parintii firesti sau persoanele prevazute la art. 8 alin. (2) care au in intretinere un
copil cu dizabilitate beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele drepturi:
a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana aflata in una
dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului
cu dizabilitate (grava sau accentuata) , pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la
solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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b) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care
necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si
pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;
c) sprijin lunar in cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2)
, acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care nu realizeaza alte venituri in afara
beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu dizabilitati, pana la implinirea de catre
copil a varstei de 3 ani, respectiv de 35% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2
alin. (2) pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
d) sprijin lunar in cuantum de 35% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin.
(2) , acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea
concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre
copil a varstei de 3 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2
alin. (2) pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.
(2) Persoana cu dizabilitate grava sau accentuata, care are in intretinere un copil si care nu
indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului
si indemnizatiei lunare aferente, beneficiaza de sprijin lunar in cuantum de 45% din cuantumul
minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) pana la implinirea de catre copil a varstei de 2
ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) pentru
copilul cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) care realizeaza venituri dupa acordarea sprijinului
lunar au obligatia de a comunica acest fapt agentiei teritoriale si beneficiaza, din oficiu, de
drepturile prevazute la alin. (1) lit. d) .
(4) Persoanele care au in plasament sau tutela un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul
maternal, au dreptul la o alocatie lunara de plasament, acordata in conditiile Legii nr. 272/2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, in cuantum
majorat cu 50%.
(5) Persoanele care se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) beneficiaza de
o indemnizatie egala cu 50% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2

Art. 33
De drepturile prevazute la art. 31 si 32 nu poate beneficia parintele sau persoana aflata in una
dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) care, pentru acelasi copil, are in acelasi timp si
calitatea de asistent personal ori care primeste indemnizatia acordata in conditiile art. 42 alin. (4)
si (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (11) Fac exceptie de la
prevederile alin. (1) persoanele singure care au in intretinere un copil cu dizabilitate grava si care
pot beneficia cumulat si de indemnizatia acordata in conditiile art. 42 alin. (4) si (5) din Legea nr.
448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (2) , art. 32 alin. (1) lit. c) si d) , alin. (2) si (3) se acorda
pentru fiecare dintre copiii aflati in intretinerea persoanelor.
(3) Indemnizatia prevazuta la art. 31 alin. (2) , precum si cea prevazuta la art. 32 alin. (1) lit. d) si
alin. (2) se cumuleaza cu drepturile de concediu si indemnizatie, respectiv de stimulent,
prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, de
prezenta ordonanta de urgenta .
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HG nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr. 111/2010privind concediul si indemnizatia lunara
pentru cresterea copiilor.

Art. 6.
(1) Drepturile reprezentând indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, art. 31 alin. (1) şi
art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă se acordă pe bază de
cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/
certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de
familie şi, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4) - (7), care să ateste îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu
originalul la depunerea acestora. (alineat modificat prin art. I pct. 7 din H.G. nr. 449/2016 -
publicată la 24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)

[ (2) În cazul în care nu a fost întocmit actul/actele de naştere al copilului/copiilor pentru care se
solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de copia/copiile actului/actelor
constatator/constatatoare al/ale naşterii. Pentru copiii cetăţeni străini sau români născuţi în
străinătate, cererea va fi însoţită de certificatul/certificatele sau extrasul/extrasele de naştere
tradus/traduse în limba română de un traducător autorizat. (alineat modificat prin art. I pct. 7 din
H.G. nr. 449/2016 - publicată la 24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)

(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligaţia să depună la agenţia
pentru prestaţii sociale judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare
agenţia teritorială, copia certificatului de naştere al copilului, în termen de 30 de zile de la
eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la naşterea copilului sau 12 luni de la
înregistrarea naşterii la autorităţile române competente, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire
la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul copiilor cetăţeni români
născuţi în străinătate.

(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru
care solicită dreptul se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora şi
sunt, după caz, următoarele: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 8 din H.G. nr. 449/2016
- publicată la 24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)

a) certificatele de naştere ale copiilor, în cazul în care nu a fost întocmit actul/actele de
naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1)
va fi însoţită de copia/copiile actului/actelor constatator/constatatoare al/ale naşterii.
Pentru copiii cetăţeni străini sau români născuţi în străinătate, cererea va fi însoţită de
certificatul/certificatele sau extrasul/extrasele de naştere tradus/traduse în limba română
de un traducător autorizat."

b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

c) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru
măsura plasamentului, potrivit legii;

e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau,



după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit
legii;

f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare,
potrivit legii;

g) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de
capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie
pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant
legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.

(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau
anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, după caz, următoarele:

a) dovada eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de
plătitori de venituri supuse impozitului, ori, după caz de autorităţile fiscale din care să rezulte că
persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior naşterii copilului venituri
din salarii şi asimilate salariilor sau de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori
lichidare judiciară a angajatorului; (literă modificată prin art. I pct. 10 din H.G. nr. 449/2016 -
publicată la 24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)

b) dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut copilul,
corespunzători perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sau, după caz,
dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, eliberată de autorităţile
competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; (literă modificată prin art. I pct. 10 din H.G. nr.
449/2016 - publicată la 24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)

c) dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri
profesionale neimpozabile;

d) dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate
de aceştia;

e) adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, de angajator sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană
pentru ocuparea forţei de muncă. Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de
maternitate în baza unor statute speciale se solicită adeverinţa eliberată de casele autonome de
asigurări; (literă modificată prin art. I pct. 10 din H.G. nr. 449/2016 - publicată la 24 iunie 2016,
în vigoare de la 1 iulie 2016)

f) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria
răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea
copilului;

g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile
competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste perioadele în care au fost
realizate activităţi profesionale şi care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea



sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulamentul nr. 883/2004 şi ale
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie
2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi veniturile aferente acestor activităţi,
inclusiv cele provenite din perioadele de şomaj şi concedii medicale. Aceste prevederi se aplică şi
persoanelor care au realizat activităţi salariale ori independente în statele care aplică prevederile
Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora, care se
deplasează în cadrul Comunităţii, pentru situaţiile prevăzute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul
nr. 883/2004.

(6) Actele doveditoare privind atestarea situaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanţa de
urgenţă şi, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru
conformitate de autorităţile competente, sunt următoarele:

a) dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate,
pentru situaţia prevăzută la lit. k);

b) dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pentru situaţiile
prevăzute la lit. a), b), c), t);

c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situaţia prevăzută la lit. d) şi e);

d) dovada eliberată de angajator pentru situaţiile prevăzute la lit. c), d), f), i), j), u);

  e) dovada eliberată de casa de asigurări de sănătate, pentru situaţia prevăzută la lit. c); (literă
modificată prin art. I pct. 11 din H.G. nr. 449/2016 - publicată la 24 iunie 2016, în vigoare de la 1
iulie 2016)

f) adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste frecventarea cursurilor fără
întrerupere, până la data solicitării acesteia, pentru situaţiile prevăzute la lit. m) - s);

g) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ
superior, pentru situaţiile prevăzute la lit. t) şi v);

h) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a
cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptăţită sau de structurile militare ale instituţiilor
din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în care sunt precizate cu exactitate
perioadele şi natura situaţiei respective, pentru situaţia prevăzută la lit. l).

i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de învăţământ, recunoscută
pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către instituţiile de
învăţământ abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în
străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare, pentru situaţia prevăzută la lit. m).

 

(7) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită
prezintă dovada eliberată de angajator, din care să reiasă că aceasta s-a aflat în perioada de
maximum 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe perioadă determinată şi începerea unui
alt contract de muncă pe durată determinată la acelaşi angajator, considerate contracte succesive,
conform art. 82 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi



completările ulterioare. (alineat modificat prin art. I pct. 12 din H.G. nr. 449/2016 - publicată la
24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)

(8) În cazurile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. g) şi h) din ordonanţa de urgenţă, nu este necesar ca
persoana îndreptăţită să prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situaţii, drepturile
respective fiind acordate de agenţiile teritoriale.

(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 31 alin.
(2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă sunt, după caz,
următoarele: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 13 din H.G. nr. 449/2016 - publicată la
24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)

a) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o
altă persoană dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu beneficiază de
indemnizaţie sau de stimulent;

b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite din care să reiasă că se ocupă de
creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte
persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;

c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

c1) certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptăţite; (literă introdusă prin art.
II pct. 7 din H.G. nr. 57/2012, în vigoare de la 1 februarie 2012)

d) adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;

d1) adeverinţă eliberată de angajator privind reducerea programului de lucru (literă introdusă prin
art. I pct. 14 din H.G. nr. 449/2016 - publicată la 24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)

e) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului
şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea agenţiilor teritoriale.

(10) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor
juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de
autorităţile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autorităţile române, precum şi cu
alte documente prevăzute la alin. (4)

Art. 7. - (1) Concediul prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 31 din ordonanţa de
urgenţă se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea
persoana îndreptăţită.
(2) Pe perioada concediilor prevăzute la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale
persoanei îndreptăţite se suspendă.

(3) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente, venituri
din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură şi care nu lucrează în baza unui contract
individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de
până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,
în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din
ordonanţa de urgenţă.



(4) În situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe
surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor
doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, cu respectarea prevederilor art.
16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.

(5) Persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de
masterat şi de doctorat beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau de drepturile
prevăzute la art. 31 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă
indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de până la împlinirea de către
copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap.

    (articol modificat prin art. I pct. 15 din H.G. nr. 449/2016 - publicată la 24 iunie 2016, în
vigoare de la 1 iulie 2016)

Art. 22.
[(1) În situaţia persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, agricole,
silvicultură şi piscicultură, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se recalculează în
baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada
pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plăţii anticipate a impozitului sau, după
caz, pentru care s-a completat declaraţia pe propria răspundere. (alineat modificat prin art. I pct.
26 din H.G. nr. 449/2016 - publicată la 24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)

(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se transmite de către persoana beneficiară la agenţia teritorială,
în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mare al indemnizaţiei pentru creşterea copilului
faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum se acordă pentru toată perioada de la data stabilirii
dreptului.

(4) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mic al indemnizaţiei pentru creşterea copilului
faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum, stabilită de la data acordării, se recuperează de la
beneficiar.

(5) În vederea verificării veniturilor din activităţi independente, agricole, silvicultură şi
piscicultură, agenţia teritorială poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea
situaţia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizaţiei prevăzute
la art. 2 din ordonanţa de urgenţă. (alineat modificat prin art. I pct. 26 din H.G. nr. 449/2016 -
publicată la 24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)

(6) În situaţia în care persoana beneficiară nu transmite în termenul prevăzut la alin. (2) dovada
prevăzută la alin. (1), pe baza situaţiei transmise de direcţia generală a finanţelor publice, agenţia
teritorială este îndreptăţită să modifice cuantumul indemnizaţiei. (alineat introdus prin art. III pct.
14 din H.G. nr. 1291/2012, în vigoare de la 28 decembrie 2012)

(7) În situaţia veniturilor din salarii şi asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizaţiei
lunare pentru creşterea copilului se aplică doar în situaţia în care se constată că, pe baza
documentelor depuse iniţial de persoana îndreptăţită, a fost calculat un cuantum eronat.
Recalcularea se face fie din oficiu în cazul în care agenţia teritorială se autosesizează, fie la
solicitarea persoanei îndreptăţite, alin. (3) şi (4) aplicându-se corespunzător. (alineat introdus prin
art. I pct. 27 din H.G. nr. 449/2016 - publicată la 24 iunie 2016, în vigoare de la 1 iulie 2016)




