
INSTRUCTIUNI
de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cr~terii
copilului, cu modificirile ~i completarile ulterioare,

aprobate prin Hotararea Guvernului nr.l025/2006, cu modificarile ~i completirile ulterioare

Art.l - (1) in aplicarea prevederilor art.30J lit.a), b) $i f) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanlei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind suslinerea familiei in vederea
cre$terii copilului, cu modificarile $i completarile ulterioare, aprobate prin Hotanlrea Guvernului
nr.l025/2006, cu modificarile $i completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice,
modelul cererii de recalculare a indemnizaliei pentru cre$terea copilului este prevazut in anexa nr.I.

(2) Cererea prev8zutii la alin.(l) se poate depune direct la Agentia pentru prestalii sociale
judeteana, respectiv a municipiului Bueure$ti, denumita in continuare agen(ie teritorialii, in a carei raza
teritoriaIa domiciliaza persoana beneficiara, se poate transmite la aeeasta institulie prin pO$ta, eu
confirmare de primire sau prin alta modalitate stabilita de agentia teritoriali, pana eel rnrziu la data de
30 iunie 2009.

Art.2 - (1) in sensul prevederilor art.5 din Normele metodologice, veniturile care se iau in considerare
pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cre$terea copilului reprezintii, dupa caz:

a) pentru veniturile din salarii:
la loeul unde se afla functia de baza : suma ineasata de persoana indreptatita, rezultata dupa
apliearea cotei de 16% asupra bazei de ealcul a impozitului determinata ca diferenta intre
venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii
aferente unei luni $i deducerea personala acordatii pentru luna respectiva; contributiile la
fondurile de pensii facultative; cotizatia sindicala platita in luna respectiva.
pentru veniturile oblinute in celelalte cazuri: suma incasata de persoana indreptalita,
rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre
venitul brut $i contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

b) suma incasata de persoana indreptalita, calculata'potrivit legii de catre pHititorul acesteia,
pentru perioadele asimilate prevazute la art.4 alin.(7) din normele metodologice;

c) suma incasata de persoana indreptalita care realizeaza venituri profesionale supuse
impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate
neimpozabile;

d) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din aetivWiti
independente determinat in conditiile legii;

e) suma rezultata dupa apliearea eotei de impozitare asupra venitului net din activitali
agricole determinat in conditiile legii.

(2) Pentru persoanele care realizeaza venituri profesionale din salarii, venitul brut reprezintii
salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori
asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.

(3) in cazul in care 0 persoana realizeaza concomitent venituri profesionale din mai multe surse,
se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta, stabilite potrivit alin.( I).



Art.3 - (1) In aplicarea prevederilor art.6 alin.(5) lit.a), c), e) ~i f) ~i alin.(6) lit.a) - d) din Normele
metodologice, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform
Codului fiscal, precum ~i nivelul net lunar al acestora se completeaza potrivit modelului prevazut in
anexa nr.2.

(2) Pentru celelalte cazuri dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului
pe venit conform Codului fiscal, precum ~i nivelul net lunar al acestora se completeaza potrivit
modele lor specifice, prevazute de legislatia in vigoare, utilizate de autoritatile competente.

Art.4 - (1) in aplicarea prevederilor art.302 alin.(2) din Normele metodologice ~i ale art.24 alin.(2) din
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederca cre~terii copilului,
cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru recalcularea indemnizatiei pentru cre~terea copilului in
cuantum de 85%, baza de calcul a indemnizatiei se determina ca suma totala a veniturilor realizate in
ultimele 10 luni anterior datei na~terii copilului ~i impartita la 10.

(2) in situatia persoanelor mentionate la alin.( I), la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru
cre~terea copilului se vor lua in caIcul veniturile realizate in ultimele 10 luni anterior datei na~terii
copilului, respectiv veniturile din salarii calculate conform art.2 lit.a) sau veniturile declarate conform
contractelor de asigurare sociala individuale incheiate potrivit prevederilor Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii, cu modificarile ~i completiirile ulterioare.

(3) in situatia prevazuta la artA alin.(8) din Normele metodologice, la stabilirea indemnizatiei
pentru cre~terea copilului in cuantum de 85%, perioada pentru determinarea bazei de calcul a
indcmnizatici se diminueaza corespunzator cu perioada cuprinsa intre data na~terii ~i data prezumtiva a
na~tcrii. Baza de calcul se determina ca suma totala a veniturilor realizate in aceasta perioada ~i
impartita la numarul de luni rezultate.

Art.5 - Sumele rezultate din calcularealrecalcularea indemnizatiei pentru cre~terea copilului se rotunjesc
la un leu pentru fractiunile de peste 50 bani inclusiv ~i se neglijeaza fractiunile de pana la 49 dc bani
inclusiv.

Art.6 - (1) Anexele nr.l ~i 2 fac parte integranta din prezentele Instructiuni ~i se utilizeaza de la data
intrarii in vigoare a acestora.

(2) Documentele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe
venit conform Codului fiscal, precum ~i nivelul net lunar al acestora depuse pana la data publicarii
prezentelor instructiuni la primariile in a caror raza teritoriaHi i~i au domiciliul pcrsoanele indrepUitite
sau, dupa caz, transmise la agentiile teritoriale, vor fi luate in considerare pentru stabilirea drepturilor
la indemnizatia pentru cre~terea copilului.


