
STIMULENTUL DE INSERTIE, FORMA DE SPRIJIN PENTRU PARINTI 

 

Stimulentul de inserţie este reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
111/2010 şi se acordă persoanelor care, în perioada în care sunt îndreptățite să 
beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, se întorc la muncă şi obțin 
venituri supuse impozitului. 

Nu se poate obtine si indemnizatie de concediu de crestere si stimulent de 
insertie. Odata ce se solicita stimulentul de insertie, plata indemnizatiei de 
crestere a copilului inceteaza.  

 

Cuantum: 

Incepand cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de insertie este 
de  650 lei/luna. 

Conditii pentru obtinerea stimulentului de insertie: 
Poate beneficia de stimulant de insertie oricare dintre parinti daca: 
- Este cetățean român, cetățean străin sau apatrid; 
- .re domiciliul sau reședința pe teritoriul României; 
- Locuiește in Romania împreună cu copilul / copiii pentru care solicita drepturile 
si se ocupa de creșterea si îngrijirea acestuia / acestora; 
- În ultimele 24 de luni anterioare nașterii copilului, a realizat cel puțin 12 luni 
venituri supuse impozitului pe venit din salarii și/sau activități independente 
și/sau activități agricole, sau s-a aflat în una din perioadele asimilate prevăzute la 
art. 2, alineatul 5 din OUG 111 / 2010 
 

Stabilirea si plata drepturilor: 
Dreptul privind stimulentul de inserţie se stabilește după cum urmează: 

1. incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita isi reia 
activitatea profesionala dupa concediul de maternitate (postnatal) si 
realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului 
fiscal, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la 
acea data; 

2. de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de 
zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc 
conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a 
indemnizatiei aferente; 

3. de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, 
daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la 
care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a 
copilului; 



4. de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru 
cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) 
si c); 

5. incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei pentru 
cresterea copilului realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit 
prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspenda,daca cererea este 
depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data. 

6. Plata stimulentului de insertie se face pana cand copilul implineste doi ani 
(respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap) – e vorba de durata 
maxima a concediului de crestere. Totusi, in cazul persoanelor care obtin 
venituri cu minimum  60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei 
de 2 ani (respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap), acordarea 
stimulentului se face pana cand copilul implineste 3 ani (respectiv 4 ani, in 
cazul copilului cu handicap). 

  

  

Acte necesare obtinerii stimulentului de insertie: 
Pentru obtinerea stimulentului de insertie trebuie depuse urmatoarele acte: 

 cerere (.nexa la HG nr.449/2016) 
 actul de identitate al solicitantului (copie si original); 
 actul de identitate al celuilalt parinte (copie si original); 
 certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si 

original); hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau 
de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei 
pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta 
(copie si original); 

 certificat casatorie (copie si original); 
 adeverinta tip eliberata de angajator, din care sa rezulte ca persoana 

indreptatita : 
o  a) a beneficiat de concediu de maternitate (pre si postnatal), (sa se 

precizeze perioada), 
o  b) a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit 

Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului (nu 
intereseaza cuantumul acestora); 

  c) realizeaza venituri in prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de 
reluare a activitatii; 

 – declaratia celuilalt parinte 
 – alte acte solicitate dupa caz 
 – pentru plata in cont bancar – extras de cont 
 

Cererile pentru acordarea drepturilor reprezentand  stimulentului de insertie si 
documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordarea acestora 
se depun la primaria pe raza caruia isi are domiciliul solicitantul. 

Părinţii care se întorc mai repede la muncă din concediul de creştere a copilului au 
dreptul de a primi o sumă de bani – sub formă de stimulent de inserţie – şi nu pot fi 
concediaţi în perioada în care primesc acest stimulent.  



Potrivit legislaţiei în vigoare, angajatorii au o serie de obligaţii în raport cu 
salariaţii care beneficiază de concediu de creştere a copilului sau de stimulent de 
inserţie, una dintre acestea fiind urmatoarea: 

- angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de 
serviciu în cazul salariaţilor care se află în plata stimulentului de inserție, precum 
şi celor aflaţi în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, 
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. .ceastă interdicţie se extinde o 
singură dată, cu 6 luni, după revenirea definitivă a salariatei/salariatului la muncă. 

.ngajatorii care nu respectă aceste obligaţii pot fi sancţionaţi cu amendă de la 
5.000 lei la 10.000 lei. 

Prin excepţie de la cele menţionate anterior, angajaţii care beneficiază de 
stimulent de inserţie sau se află în concediu pentru creşterea copilului pot fi 
concediaţi pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a 
falimentului angajatorului, în condițiile legii. 

Singura conditie obligatorie a beneficiarilor de stimulant de insertie este de a lucra 
pe toata perioada cat beneficiaza de stimulent de insertie, nu conteaza cuatumul 
veniturilor realizate. 

In cazul in care in perioada cat beneficiaza de stimulent de insertie inceteaza 
activitatea, beneficiarul are obligatia de a comunica in 15 zile primariei de 
domiciliu acest lucru. 

Ca urmare a nerespectarii acestor prevederi, in anul 2017 au fost constituite la 
nivelul .JPIS Olt debite in suma de 131.666 lei , iar in primul trimestru al anului 
2018 debite in suma de 40.552. Pana in prezenta a fost recuperata suma de 
145.863. lei. 

Mentionam ca la 31.03.2018 beneficiaza de stimulent de insertie, in judetul Olt, un 
numar de 1365 beneficiari (din care 559 barbati), suma totala platita fiind de 
865.694 lei (dispunerea pe localitati anexa 1). 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

ILE.N. GHIT. 



Localitate Be eficiari plătiţi Su a totală platită pe tru drepturile 
curente (lei)

BABICIU 4 2600

BALDOVINESTI 4 2600

BALS 71 45416

BALTENI 8 5179

BARASTI 4 2600

BARZA 10 6500

BOBICESTI 13 8450

BRANCOVENI 9 5850

BRASTAVATU 8 4655

BREBENI 7 4550

BUCINISU 0 0

CALUI 3 1866

CARACAL 125 78921

CARLOGANI 5 3166

CEZIENI 2 1048

CILIENI 6 3900

COLONESTI 4 2600

CORABIA 29 18829

CORBU 5 3250

COTEANA 7 4550

CRAMPOIA 14 9100

CUNGREA 7 4550

CURTISOARA 16 10400

DANEASA 10 6500

DEVESELU 7 4550

DOBRETU 4 2306

DOBROSLOVENI 1 650

DOBROTEASA 7 4550

DOBRUN 3 1950

DRAGANESTI-OLT 23 14635

DRAGHICENI 1 650

FAGETELU 4 2600

FALCOIU 0 0

FARCASELE 10 5913
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Localitate Be eficiari plătiţi Su a totală platită pe tru drepturile 
curente (lei)

GANEASA 14 8597

GARCOV 3 1950

GAVANESTI 6 3355

GHIMPETENI 11 6898

GIUVARASTI 3 1950

GOSTAVATU 8 5200

GRADINARI 3 1950

GRADINILE 2 1300

GROJDIBODU 1 650

GURA PADINII 3 1950

IANCA 1 650

IANCU JIANU 8 5200

ICOANA 6 3900

IPOTESTI 3 1950

IZBICENI 17 10358

IZVOARELE 9 5850

LELEASCA 2 1300

MARUNTEI 7 4550

MIHAESTI 3 1950

MILCOV 6 3900

MORUNGLAV 4 2516

MOVILENI 3 1950

NICOLAE TITULESCU 10 6500

OBARSIA 2 923

OBOGA 6 3355

OPORELU 1 650

OPTASI-MAGURA 0 0

ORLEA 5 3250

OSICA DE JOS 0 0

OSICA DE SUS 7 4550

PARSCOVENI 6 3439

PERIETI 10 6500

PIATRA-OLT 16 10211

PLESOIU 9 5850

POBORU 4 2600

POTCOAVA 24 14636

PRISEACA 1 650

RADOMIRESTI 4 2600

REDEA 2 1300

ROTUNDA 4 2600

RUSANESTI 6 3900

SAMBURESTI 2 1279

SARBII - MAGURA 7 4550

SCARISOARA 4 2600

SCHITU 3 1950

SCORNICESTI 41 26189

SEACA 3 1950
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Localitate Be eficiari plătiţi Su a totală platită pe tru drepturile 
curente (lei)

SERBANESTI 10 6500

SLATINA 475 297575

SLATIOARA 11 7150

SOPARLITA 4 2600

SPINENI 5 3250

SPRANCENATA 2 1300

STEFAN CEL MARE 2 1300

STOENESTI 2 1300

STOICANESTI 2 1300

STREJESTI 7 4550

STUDINA 3 1950

TATULESTI 2 1279

TESLUI 7 4550

TIA MARE 6 3900

TOPANA 2 1300

TRAIAN 6 3900

TUFENI 7 4550

URZICA 8 5200

VADASTRA 0 0

VADASTRITA 8 5200

VALCELE 9 5850

VALEA MARE 15 9750

VALENI 5 3250

VERGULEASA 7 4550

VISINA 2 1300

VISINA NOUA 1 650

VITOMIRESTI 4 2600

VLADILA 8 5200

VOINEASA 8 5200

VULPENI 4 2600

VULTURESTI 2 1300

Total 1365 865694
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