
NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

  

Hotărârea Guvernului  

pentru modificarea şi 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 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2018 au fost aduse modificări Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările 

și completările ulterioare, în sensul eliminării plății contribuției individuale de asigurări sociale de 

sănătate, beneficiarii indemnizației pentru creșterea copilului, fiind asigurați în sistemul asigurărilor 

sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 

154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2018, având în vedere modificările şi completările aduse 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au exclus din 

categoria veniturilor din activităţi independente veniturile din drepturi de proprietate intelectuală şi 

reglementarea lor separată, a fost introdusă categoria veniturilor din activităţi de proprietate intelectuală în 

categoria veniturilor care se iau în considerare la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  

De asemenea, prin Legea nr. 89/2019 au fost aduse modificări și completări Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd: 

- acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cuantumul primit anterior, în cazul persoanelor 

care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului și nasc unul sau mai mulţi copii ori se află 

într-o nouă situaţie dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență într-o perioadă de 

până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creşterea copilului anterior, dacă din calculul 

indemnizaţiei conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizaţiei lunare pentru creşterea 

copilului mai mic decât cuantumul indemnizaţiei primit anterior naşterii celui din urmă copil; 

- posibilitatea realizării în decursul unui an calendaristic de venituri supuse impozitului, prin 

desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu pentru creșterea copilului, al căror nivel 

net să nu depăşeşte de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit potrivit legii; 

- scutirea de la plată a debitelor  

Totodată, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2021 Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificată, în sensul: 

- majorării cuantumului stimulentului de inserție în cazul in care persoanele îndreptățite realizează 

venituri supuse impozitului pe venit înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 

an în cazul copilului cu dizabilități; 



- acordării stimulentului de inserție persoanelor care realizează venituri supuse impozitului în perioada 

în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta 

cuprinsă între 3 și 7 ani; 

- reglementării acordării stimulentului de inserție și în situația în care, după întoarcerea la activitate, 

părintelui care are în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 2 (3) și 3 (4) ani, ii încetează raportul de 

muncă/de serviciu, însă, după o perioadă, în acest interval de timp, se reangajează, precum și în 

situația în care acesta beneficiază de concediile medicale prevăzute la art. 2 alin.(1)  cu excepția lit. c) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

- introducerii ca perioadă care să poată face parte din cele 12 luni care se iau în calcul la stabilirea 

dreptului la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului și a celei în care persoana îndreptățită 

a beneficiat de indemnizația lunară prevăzută la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr.69/2020, cu modificările și completările 

ulterioare și/sau de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.282/2020, cu modificările ulterioare. 

Având în vedere cele menționate, se impune modificarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor  Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit noilor reglementări. 

11 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări preconizate  

Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se propune modificarea normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel: 

- eliminarea din cuprinsul acestora a  prevederilor referitoare la plata contribuției individuale de asigurări 

sociale de sănătate persoanelor care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului; 

- reglementarea perioadei care se ia in calcul în vederea stabilirii dreptului la concediu și indemnizație în 

situația prevăzută la art. 91 din ordonanța de urgență;  

- corelarea prevederilor referitoare la efectuarea perioadei de cel puțin o lună din concediul pentru 

creșterea copilului de către părintele care nu a solicitat inițial dreptul, respectiv ”luna tatălui”, cu cele 

prevăzute în OUG 111/2010 modificată și completată cu OUG nr. 26/2021; 

- reglementarea acordării stimulentului de inserție în cuantumurile prevăzute de ordonanța de urgență, 

respectiv 1500 și 650 de lei, în funcție de momentul la care se solicită dreptul la concediul și 

indemnizația pentru creșterea copilului,  în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2ani, 

respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități;   

- corelarea unor prevederi ale normelor metodologice cu reglementările Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 111/2010 modificată și completată de actele normative aprobate în perioada 2018 - 

2021 

De asemenea, pentru  a se asigura o comunicare mai flexibilă a deciziilor de acordare a acestor drepturi, 



emise de directorii executivi ai agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului 

București, se propune includerea poștei electronice ca mijloc de comunicare a deciziilor pe lângă cea 

directă (la oficiu) și cea prin serviciile poștale.  

3. Alte informații 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al actului normativ 

1. Impact macro-economic 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

Punerea în aplicarea a prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificările și completările aduse prin OUG nr. 

26/2021, respectiv stimularea părinților de a fi activi pe piața muncii prin sprijinul acordat sub forma 

stimulentului de inserție în cuantum majorat celor care  se întorc mai devreme la activitatea profesională, 

în vederea acoperirii unei părți din costurile cu serviciile de supraveghere a copiilor pe timpul zilei 

4. Impact asupra mediului 

Mediul înconjurător este protejat prin reducerea depunerii documentelor pe hârtie. 

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 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

iii. asistență socială  

b) bugete locale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

d) bugetul asigurărilor pentru șomaj 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) buget de asigurări sociale de stat 

d)  bugetul asigurărilor pentru șomaj 

      

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 

 

7. Alte informaţii –  

Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ: 

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

act normativ: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

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

Actul normativ nu se referă la acest subiect  

11. Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 

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

publice, prevederi derogatorii; 

Actul normativ nu se referă la acest subiect  

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. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document 

al unei organizaţii internaţionale: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 



Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului 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 actului normativ 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

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

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 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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 avizării Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social. 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea actului normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ. 

Actul normativ se inscrie în situația prevăzută la art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată. 

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  

Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată. 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

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

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

instituţiilor existente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2.  Alte informaţii 

 

 

 



Față de cele prezentate, a fost elaborată prezenta 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, cu modificările și completările ulterioare. 
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