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Raport privind dinamica activității de acordare a 

indemnizației pentru creșterea copilului și a 

stimulentului de inserție în perioada 2014-2020 de 

către AJPIS Harghita 

 

Analiza dinamicii activității de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a 
stimulentului de inserție presupune, evident, abordarea de ansamblu a modului în care, 
în perioada supusă analizei, au evoluat plățile și numărul beneficiarilor la principalele 
beneficii pe care Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita le 
gestionează. Pentru început prezentăm pe scurt câteva aspecte privind cele 2 beneficii 
amitite. Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor, cu modificările și completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare. Concediul și indemnizația de 
creștere a copilului se acordă părinților firești, părinților adoptivi, persoanelor cărora li s-
au încredințat copii în vederea adopției, tutorilor legali sau persoanelor care au copii în 
plasament ori în plasament de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist, și 
care locuiesc împreună cu copilul sau copiii pentru care cer beneficii. Aceste persoane 
trebuie să aibă reședința în România. Concediul și indemnizația se acordă pentru 
maximum primii doi ani din viața copilului sau pentru primii trei ani, în cazul copiilor cu 
handicap. Pentru a fi eligibil solicitantul  trebuie să fi realizat timp de cel puțin 12 luni 
venituri impozabile în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului. Sunt si o serie de 
excepții prevăzute de OUG 111/2010, care se referă la perioade asimilate. 

Valoarea indemnizației potrivit Ordonanței nr. 111/ 2010, indemnizația lunară pentru 
creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate 
în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului. 
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Indemnizația nu se cumulează cu salariul, astfel că, dacă părintele în cauză decide să 
se întoarcă mai devreme la muncă, pierde banii aferenți indemnizației pentru creșterea 
copilului. Indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului 2021 pentru  nu poate fi 
sub 1.250 de lei și nici peste 8.500 de lei (indiferent cât de mari ar fi veniturile părintelui 
care intră în concediul de creștere și îngrijire a copilului). 

Concediul pentru îngrijirea copilului cu handicap se poate prelungi până la împlinirea 

vârstei de șapte ani de către acesta, dacă unul dintre părinții firești sau dintre părinții 

adoptivi sau tutorele legal, persoanele care au copiii în plasament o cer. 

Rezumând, beneficiarii indemnizației sunt:: 

    Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului; 

    Persoana care a adoptat copilul; 

    Persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei; 

    Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă; 

    Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați; 

Persoana care a fost numită tutore al copilului. 

În ceea ce privește stimulentul de inserție, acesta reprezintă o sumă  lunară plătită 

părinților care decid să își reia activitatea profesională înainte de terminarea concediului 

de creștere a copilului. Astfel, persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să 

beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 2 ani, 

sau până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, și obţin venituri supuse impozitului pe 

venit cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 

3 ani în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește 

până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, sau până la împlinirea de către copil 

a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap. Aceste prevederi au fost valabile 

pentru perioada supusă analizei în acest raport. Menționăm că din 2021, guvernul a 

adus modificări importante referitor la acordarea stimulentului de inserție, principalele 

aspecte fiind următoarele: 

- părinții aflați în concediu pentru creșterea copiilor vor primi un stimulent de inserție 

majorat la 1.500 de lei, față de 650 de lei cât este în prezent, dacă revin în activitate 

înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau 1 an în cazul copilului cu 
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handicap. Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, 

respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. 

- actul normativ mai prevede menținerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de inserție 

acordat pentru: 

- persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a 

vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap) oricând, până la împlinirea de 

către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități); 

- persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a 

vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități) oricând, până la împlinirea de 

către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilități). 

În același timp, se introduce stimulentul de inserție de 650 lei pentru persoanele care se 

întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de 

concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani. 

 

Revenind la aspectele vizate de acest raport, vom încerca o analiză a evoluției 

numărului de beneficiarii și a sumelor plătite în acest sens în perioada menționată 

pentru ansamblul prestațiilor gestionate de AJPIS, pentru a evidenția niște tendințe 

sociale, indispensabile fundamentării unor viitoare acțiuni în strategiile gândite la nivelul 

județului.  

În acest sens, este credem relevant faptul că sumele achitate de către AJPIS pentru 

asistența socială în anul 2020 au fost de peste 2,5 ori mai mari decât în anul 2014, mai 

exact în 2020 s-au plătit 324.151.540 lei față de 128.519.483 lei. Astfel, numai în anul 

2020, Ministerul Muncii a plătit beneficiarilor de ICC și stimulent de inserție, peste 88 

milioane lei, cum rezultă din datele Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 

Aceasta reprezintă aprox. 27,2 % din totalul cheltuielilor efectuate de către AJPIS 

Harghita în 2020.  

Iată distribuţia sumelor plătite de AJPIS Harghita pe asistenţa socială în anul 2020: 
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Comparativ cu anul 2014, se constată faptul că ponderea cheltuielilor alocate 

indemnizației pentru cresterea copilului și stimulentului de inserție s-a menținut în acest 

interval la aceleași valori. Dacă în 2014 aceste doua beneficii era de aproape 27,5% din 

total cheltuieli, în anul 2020, ponderea a fost de 27,2%. Spre exemplificare, prezentăm 

în tabelul următor ponderea principalelor beneficii de asistență socială la începutul și la 

sfârșitul perioadei analizate, în totalul cheltuielior din acești ani: 
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Beneficii  

2014 2020 

Total cheltuieli 128,519,483 324,151,540 

 Pondere 

VMG 8,7% 3% 

ASF 3,8% 1,9% 

Ajut. încălzire 3,1% 0,26% 

Aloc stat 35% 40,7%% 

ICC 25,8% 23,7% 

Pers. handicap 17,2% 16,5% 

Aloc plasament 0,97% 1,9% 

Stimulent de inserție 1,7% 3,5% 

 

Se constată faptul că la o creștere a fondurilor alocate AJPIS de peste 2,5 ori,   
scăderile procentuale cele mai semnificative sunt la ajutorul social, alocația pentru 
susținerea familiei și la ajutoarele pentru încălzirea locuinței. Alocația de stat pentru 
copiii are cea mai mare creștere aproximativ 6%, alocația de plasament crestere de 1 
procent, în timp ce drepturile persoanelor cu handicap au o scădere relativă de 0,7%.  

O privire succintă asupra dinamicii numărului de beneficiari și a sumelor achitate în 

perioada amintită, la beneficiile menționate, subliniază mai concret și mai relevant, 

modul în care a evoluat distribuția banului public gestionat de agenția teritorială, în 

domeniul asistenței sociale, la nivelul județului Harghita:  
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Tip 

beneficiu 

Nr. Mediu beneficiari Sume platite 

2014 2020 Dif. % 2014 2020 Dif. % 

VMG 3944 2665 -32.4 11.152.145 9.838.665 -11.8 

ASF 4693 3041 -35.2 4.935.240 6.235.236 26.3 

Ajut. 

încălzire 

6955 1732 -75.1 3.997.327 851.235 -78.7 

Aloc stat 62051 58249 -6.1 44.946.074 132.002.342 293.7 

ICC 3567 3555 -0.3 33.151.497 76.824.708 231.7 

Plăți pers.* 

handicap 

13655 20400 49.4 22.134.723 53.351.693 241 

Aloc 

plasament 

683 768 12.4 1.252.446 5.985.900 478 

Stimulent 

de inserție 

349 1454 416.6 2.155.559 11.190.218 519 

* Nr. beneficii platite. 

 Observăm că singurele prestații care au înregistrat o scădere importante atât la 

numărul de beneficiari cât și la sumele plătite, au fost ajutorul pentru încălzirea 

locuinței,și ajutorul social. Dacă în privința beneficiarilor s-au produs scăderi la mai 

toate beneficiile, în privința sumelor acordate creșterile au fost semnificative. Cele mai 

însemnate creșteri s-au produs la stimulentul de inserție, alocația de plasament și 

drepturile persoanelor cu handicap, dar alocația de stat rămâne beneficiul pentru care 

se alocă cei mai mulți bani fiind urmat de indemnizația pentru creșterea copilului.  

Trecând la analiza concretă a dinamicii indemnizației pentru creșterea copilului și a 

stimulentului de inserție din 2014 încoace, s-au constatat următoarele: 

Indemnizația pentru creșterea copilului 
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În privința beneficiarilor indemnizație pentru creșterea copilului, în anul 2020 au încasat 

acest drept, în medie, un număr de 3555 persoane.  Evoluția numărului de beneficiari a 

fost una sinuoasă, cu un vărf la începutul perioadei, 3567, cu un minim în 2016, 3311 și 

cu o revenire aproape de maxim în 2020 cu cele 3555 de persoane. Oricum, așa cum 

reiese din datele înregistate la AJPIS, în acest interval de timp numarul beneficiarilor nu 

a oscilat foarte mult, iar creșterea din 2020 se datorează în parte și pandemiei Covid, 

guvernul oferind beneficiarilor anumite facilități, ținând seama de problemele din 

economie și restrângerea locurilor de muncă.  

În tabelul de mai jos prezentăm evoluția dinamica numărului mediu lunar de beneficiari 

de indemnizație pentru creșterea copilului și a sumelor plătite cu acest titlu în perioada 

2014-2020. 

 

An Numar 

mediu 

lunar de 

beneficiari 

ICC 

evolutii 

procentuale % 

fată de 2014 

Suma totală platită 

beneficiarilor de ICC 

anual 

evolutii 

procentuale 

% fată de 

2014 

Valoarea 

medie a 

indemnizației  

- lei- 

2014 3567 100 33,151,497 100 775 

2015 3453 96.8 32,796,221 98.9 791 

2016 3311 92.8 38,634,981 116.5 972 

2017 3395 95.2 55,936,917 168.7 1373 

2018 3503 98.2 62,932,327 189.8 1497 

2019 3502 98.2 68,647,464 207 1634 

2020 3555 99.6 76,824,708 231.7 1801 
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Spre deosebire de evoluția numărului de beneficiari amintită mai sus, se constată foarte 

clar trendul ascendent al sumelor plătite cu titlu de indemnizație pentru creșterea 

copilului, acestea crescând de 2,3 ori în intervalul supus analizei. Exceptând anul 2015 

când s-a produs o ușoară scădere (1,1%),creșterile au fost consistente, sigur pe 

măsură ce modificările legislative au dus la creșterea plafonului minim al indemnizației 

și chiar foarte mari, exemplu anul 2017 cu o creștere de peste 50% față de anul 

precedent, datorată eliminării plafonul superior, plafon la care s-a revenit ulterior. 

Rezultă faptul că pe fondul menținerii sau chiar scăderii a numărului beneficiarilor in 

aceiași perioadă sumele achitate au fost, cu excepția aminitită, în creștere substanțială 

față de 2014. 

În ceea ce privește stimulentul de inserție, ca sumă  lunară plătită părinților care decid 
să își reia activitatea profesională înainte de terminarea concediului de creștere a 
copilului, numărul beneficiarilor a ajuns la un nivel ridicat de la intrarea în vigoare a legii 
în baza căreia se acordă, rezultă din situațiile anuale ale Agenţia Județene pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială. 
Dacă, în medie, in anul 2014, beneficiau de stimulent de inserție un număr de 349 de 
persoane, în anul 2020 numărul acestora crescuse de peste 4 ori, ajungând la 1454. În 
anul 2019 s-a înregistrat cel mai mare număr de beneficiari ai stimulentului de inserție 
în medie 1497 lunar. În 2020 numărul scade deoarece cum am menționat, mulți 
beneficiari au optat pentru  indemnizație datorită problemelor ecomomice generate de 
pandemie.  

În tabelul de mai jos se pot vedea evoluțiile numărului de beneficiari și a sumelor plătite 

cu acest titlu în perioada supusă analizei. 

An 

Numar mediu lunar 

de beneficiari 

stimulent insertie 

evolutii 

procentuale 

% fată de 

2014 

Suma totală platită 

beneficiarilor de 

stimulent anual 

evolutii 

procentuale % 

fată de 2014 

2014 349 100 2,155,559 100 

2015 455 130.4 2,798,253 129.8 

2016 545 156.2 3,409,338 158.2 
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2017 1185 339.5 8,991,441 417.1 

2018 1463 419.2 11,302,040 524.3 

2019 1497 428.4 11,583,811 537.4 

2020 1454 416.6 11,190,218 519.1 

 
Din tabel se observă creșterea constantă a sumelor plătite, aceasta fiind la nivelul 
anului 2020 de peste 5 ori mai mare decât în 2014. Vărful este reprezentat tot de anul 
2019 cu o crestere fată de 2014 de 5,4 ori. Sumele în valori absolute reprezintă 3,5% 
din totalul plăților efectuate de AJPIS, reprezentând totodată cea mai importantă 
creștere procentuală dintre toate beneficiile.  
În urma modificărilor legislative operate în acest an, estimăm o creștere și mai 
accentuată a numărului de persoane care vor opta pentru revenirea în activitate și 
obținerea stimulentului de inserție în varianta mărită la 1500 lei. 
 

În acest context, putem concluziona că în ultimii ani s-a produs o deplasare a centrului 

de greutate al plăților efectuate de către AJPIS dinspre cele destinate persoanelor 

sărace și în pericol de marginalizare, cu accent pe ajutoarele sociale și ajutoarele de 

încălzire, către cele acordate familiilor cu copii, copiilor și persoanelor cu handicap, 

stimulării revenirii pe piața muncii  cum este cazul stimulentului de inserție, familiilor de 

plasament și chiar ASF, care, este un beneficiu care vrea să îmbine atât susținerea 

familiilor cu copii și cu venituri reduse dar și dimensiunea educațională. Acestă 

modificare a centrului de greutate a fost posibilă, evident, și datorită creșterii veniturilor 

populației. Este credem o evoluție de ansamblu firească, în interesul superior al copiilor 

și al familiilor cu copii precum și al persoanelor cu dizabilități. 

 

 

 

Director executiv,                                                                                               Întocmit, 

Lukacs Elisabeta                                                                                            Stoica Ionel 
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