ORDIN Nr. 68 din 4 februarie 2009
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.025/2006
EMITENT:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 13 februarie 2009
Având în vedere prevederile:
- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
- art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Prestaţii
Sociale, agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi
autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Bucureşti, 4 februarie 2009.
Nr. 68.
ANEXA 1
INSTRUCŢIUNI
de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006
ART. 1

(1) În aplicarea prevederilor art. 30^1 lit. a), b) şi f) din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme
metodologice, modelul cererii pentru recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea
copilului este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se poate depune direct la agenţia pentru prestaţii
sociale judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie
teritorială, în a cărei rază teritorială domiciliază persoana beneficiară, se poate
transmite la această instituţie prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin altă
modalitate stabilită de agenţia teritorială, până cel târziu la data de 30 iunie 2009.
ART. 2
(1) În sensul prevederilor art. 5 din Normele metodologice, veniturile care se iau în
considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului
reprezintă, după caz:
a) suma încasată din veniturile din salarii, care se stabileşte astfel:
- la locul unde se află funcţia de bază: suma încasată de persoana îndreptăţită,
rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul a impozitului, determinată
ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a
contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi a deducerii personale acordate pentru luna
respectivă, şi contribuţiile la fondurile de pensii facultative, precum şi cotizaţia sindicală
plătită în luna respectivă;
- pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri: suma încasată de persoana
îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul, determinată
ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a
acestora;
b) suma încasată de persoana îndreptăţită, calculată potrivit legii de către plătitorul
acesteia, pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) din Normele
metodologice;
c) suma încasată de persoana îndreptăţită care realizează venituri profesionale
supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau
sunt considerate neimpozabile;
d) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi
independente, determinat în condiţiile legii;
e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi
agricole, determinat în condiţiile legii.
(2) Pentru persoanele care realizează venituri profesionale din salarii, venitul brut
reprezintă salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de
natură salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.
(3) În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri profesionale din mai
multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta, stabilite
potrivit alin. (1).
ART. 3
(1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) lit. a), c), e) şi f) şi alin. (6) lit. a) - d) din
Normele metodologice, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse

impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum şi nivelul net lunar al acestora se
completează potrivit modelului de adeverinţă prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Pentru celelalte cazuri, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse
impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum şi nivelul net lunar al acestora se
completează potrivit modelelor specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, utilizate de
autorităţile competente.
ART. 4
(1) În aplicarea prevederilor art. 30^2 alin. (2) din Normele metodologice şi ale art. 24
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei
în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007,
cu modificările ulterioare, pentru recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în
cuantum de 85%, baza de calcul a indemnizaţiei se determină ca suma totală a
veniturilor realizate în ultimele 10 luni anterioare datei naşterii copilului împărţită la 10.
(2) În situaţia menţionată la alin. (1), la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru
creşterea copilului se vor lua în calcul veniturile realizate în ultimele 10 luni anterioare
datei naşterii copilului, respectiv veniturile din salarii calculate conform art. 2 alin. (1) lit.
a) sau veniturile declarate conform contractelor de asigurare socială individuale
încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În situaţia prevăzută la art. 4 alin. (8) din Normele metodologice, la stabilirea
indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în cuantum de 85%, perioada pentru
determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei se diminuează corespunzător cu perioada
cuprinsă între data naşterii şi data prezumtivă a naşterii. Baza de calcul se determină ca
suma totală a veniturilor realizate în această perioadă împărţită la numărul de luni
rezultate.
ART. 5
Sumele rezultate din calcularea/recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea copilului
se rotunjesc la 1 leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează
fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv.
ART. 6
(1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni şi se utilizează
de la data intrării în vigoare a acestora.
(2) Documentele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse
impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum şi nivelul net lunar al acestora,
depuse până la data publicării prezentelor instrucţiuni la primăriile în a căror rază
teritorială îşi au domiciliul persoanele îndreptăţite sau, după caz, transmise la agenţiile
teritoriale, vor fi luate în considerare pentru stabilirea drepturilor la indemnizaţia pentru
creşterea copilului.
ANEXA 1*)
la Instrucţiuni
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
CERERE
pentru recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea copilului

Domnului director executiv
I. Subsemnata(ul),
__________________________
Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
__________________________
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_____________
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_____________________________
Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
____
________
__
___
_
Nr. |_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|
________________________________
Mun./oraş |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
________________________________
com.; sat |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_________________________________
Judeţul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
__________
__________
Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
E-mail ________________________________
___
___
_________
Actul de identitate |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_________________________________
Emis de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Vă rog să-mi aprobaţi RECALCULAREA indemnizaţiei pentru creşterea copilului în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
II. Copilul/copiii în întreţinere pentru care primesc în prezent indemnizaţia este/sunt:
_________________________
1. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_____________
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
___
___
________
Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
_________________________
2. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_____________
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
___
___
________
Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

_________________________
3. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_____________
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
___
___
________
Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
Data
......................

Semnătura solicitantului
............................

NOTĂ:
La pct. II se vor completa datele copilului, respectiv ale tuturor copiilor rezultaţi din
sarcini multiple sau datele ambilor copii în cazul în care persoana se află în prelungirea
concediului pentru creşterea copilului.
ANEXA 2
la instrucţiuni
Denumire angajator/instituţie ................................
Sediu angajator/instituţie ...................................
Nr. O.R.C. ...................................................
Cod fiscal ...................................................
Telefon/fax ..................................................
ADEVERINŢĂ*1)
nr. ............../..........................
Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ............................, CNP ..................,
domiciliată/domiciliat în localitatea ..............., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ...,
et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......................, având calitatea de*2) ............... în instituţia
noastră de la data de .........................................:
I. Referitor la îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru
creşterea copilului*3):
- în perioada de la ................... până la .......................... a beneficiat de indemnizaţie
de maternitate;
- la data de .................... se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie;
- în perioada de la ...................... până la ......................... a beneficiat de
indemnizaţie pentru creşterea copilului;
- începând cu data de .................................. se aprobă concediul pentru creşterea
copilului;
- a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, după cum urmează:
- de la (zi/lună/an) ............ până la (zi/lună/an) ...............*4).
-----------*1) Se va completa de către fiecare angajator/instituţie care atestă una dintre situaţiile
în care persoana s-a aflat la un moment dat în intervalul celor 12 luni.

*2) Se va trece calitatea persoanei - de exemplu, salariat cu contract individual de
muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, şomer, persoană cu drept de pensie de
invaliditate.
*3) Această rubrică nu se va completa în cazul persoanelor care solicită recalcularea
cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului.
*4) Se completează pentru fiecare lună din cele 12 în care persoana a avut calitatea
menţionată.
II. Referitor la veniturile realizate în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului,
reprezentând suma încasată de persoana îndreptăţită, conform prevederilor art. 2 alin.
(1) lit. a) - c) şi alin. (2) din instrucţiuni:
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Luna
| Tipul venitului
| Venitul realizat |
|crt.|
| (salariu net,
| (salariul net)
|
|
|
| indemnizaţie şomaj,
|
- valoarea |
|
|
| indemnizaţie concediu |
|
|
|
| medical etc.)
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 1.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (luna naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 2.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (luna anterioară lunii
|
|
|
|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 3.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (a 2-a lună anterioară lunii |
|
|
|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 4.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (a 3-a lună anterioară lunii |
|
|
|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 5.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (a 4-a lună anterioară lunii |
|
|
|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 6.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (a 5-a lună anterioară lunii |
|
|
|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 7.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (a 6-a lună anterioară lunii |
|
|
|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 8.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (a 7-a lună anterioară lunii |
|
|
|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 9.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (a 8-a lună anterioară lunii |
|
|
|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 10.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (a 9-a lună anterioară lunii |
|
|
|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 11.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (a 10-a lună anterioară lunii|
|
|

|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|
| 12.| Luna .......... anul ....... |
|
|
|
| (a 11-a lună anterioară lunii|
|
|
|
| naşterii copilului)
|
|
|
|____|______________________________|_______________________|__________________|

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii,
respectiv faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau
unei instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă,
declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
.................................................................
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila reprezentantului legal)

