HOTĂRÂRE A GUVERNULUI
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011,
ale prevederilor Ordonanței Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară
pentru creșterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011 și ale prevederilor
Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 38/2011
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. IX din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează
acordarea de beneficii de asistență socială,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. I - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în
considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din
drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii,
alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent din bugetul din care se suportă şi alte creanţe
legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de
Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar
ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu
modificările şi completările ulterioare. "
2. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 18 - (1) Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei
sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării
ajutorului social, prevăzută în anexa nr. 4.”
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(2) Lista prevăzută la alin.(1) se completează şi se actualizează de Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale, cu consultarea Institutului Naţional de Statistică şi se aprobă prin hotărâre a
Guvernului. "
3. Articolul 19 se abrogă.
4. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.20 - Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de
deținere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista prevăzută la art.18, nu beneficiază de ajutor
social.”
5. Articolul 21 se abrogă.
6. Articolul 22 se abrogă.
7. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.23 – Lista prevăzută la art.18 se afişează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei,
oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti.”
8. La articolul 27, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) să depună, din 6 în 6 luni, la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti
în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, declaraţia prevăzută la art. 9 alin. (5).”
9. După articolul 31 se introduce un articol nou, articolul 311, cu următorul cuprins:
"Art.311 - (1) Pentru menținerea dreptului la ajutorul social, în condițiile art.161 din lege familiile
beneficiare au obligația să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le
dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulteriore.
(2) Obligațiile legale prevăzute la alin.(1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit.a)-c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și se datorează bugetelor
locale ale municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv, sectoarelor municipiului București.
(3) Beneficiarii de ajutor social care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate administrativ
teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la ajutorul social, au obligația ca până la data de 20
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ianuarie a fiecarui an, să prezinte la autoritatea publica locală unde s-a stabilit dreptul la ajutorul
social, copia actului eliberat de autoritățile administrației publice locale unde se află bunurile
impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitării obligațiilor legale către bugetele locale,
pentru anul anterior.”
10. La articolul 33, alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) dacă nu depune, din 6 în 6 luni, declarația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b);”.
11. La articolul 33 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h) cu următorul
cuprins:
"h) în situația în care familiile beneficiare nu respectă obligația prevăzută la art. 16 1 alin.(1)
din lege.”
12. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu
luna următoare celei în care s-au constatat de către serviciul sau persoana/persoanele prevăzute la art.
15 alin. (3) motivele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) şi g), respectiv, cu luna februarie a fiecarui an în
situația prevăzută la lit. h) şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.”
13. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) În cazul suspendării ajutorului social în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), b) şi d),
prezentarea de către titular, în luna următoare celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii, a
adeverinţei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi a declarației prevăzute la
art. 14^1 alin. (1) din lege, precum şi efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la
art. 28 alin. (1) atrag reluarea plăţii ajutorului social pentru întreaga familie sau, după caz, pentru
persoana singură.”
14. La articolul 34, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) și (5), cu
următorul cuprins:
"(3) În cazul prevăzut la art.33 alin. (1) lit.h), achitarea obligațiilor legale către bugetul local în
perioada prevăzută la art.161 alin.(3) din lege, atrag reluarea plății ajutorului social, inclusiv pentru
drepturile cuvenite în perioada suspendării.
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(4) Pe perioada suspendării dreptului în condițiile art. 161 alin.(3) din lege, beneficiarii nu au
obligația de a efectua acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1).
(5) La reluarea acordării dreptului conform art. 161 alin.(4) din lege, orele aferente acțiunilor și
lucrărilor de interes local se repartizează proporțional de către primar astfel încât efectuarea lor să fie
finalizată în termen de maximum 3 luni de la reluarea plății.”
15. La articolul 33, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni, respectiv 5 luni de la data
suspendării plăţii nu a fost depusă adeverinţa prevăzută la art. 11 alin. (4), declarația prevăzută la art.
27 alin. (1) lit. b) sau, după caz, nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la
art. 28 alin. (1), respectiv, nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la art. 161 alin.(1) din lege;
drepturile pentru perioada de suspendare nu se mai acordă;”.
16. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art.47 – Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soţul
supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau, în
lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.”
17. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
"(4) Pe perioadele de suspendare a dreptului la ajutorul social, nu se datorează contribuția de
asigurări sociale de sănătate, persoanele din familile beneficiare de ajutor social beneficiind de
asistență medicală în condițiile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările
și completările ulterioare. ”

18. La Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.50/2011, anexa 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

19. La Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.50/2011 anexele nr.5 și nr.6 se abrogă.
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Art. II - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 1 - (1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, denumită în continuare ordonanță de
urgență, următoarele persoane, denumite în continuare persoane îndreptățite:
a) oricare dintre părinții firești ai copilului/copiilor, respectiv fiecare, în cazul prevăzut la
art. 10 din ordonanța de urgență;
b) oricare dintre soții cărora li s-a/s-au încredințat copilul/copii în vederea adopției sau au
adoptat copilul/copiii, respectiv fiecare, în cazul prevăzut la art. 10 din ordonanța de
urgență;
c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
e) persoana care a fost numită tutore;
f) persoanele prevăzute la art. 31 alin.(1) și art. 32 alin.(1) lit.c) și d) și alin.(2) din
ordonanța de urgență.
(2) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin.(1) beneficiază de drepturile prevăzute de
ordonanța de urgență dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) sau, după caz, în prevederile art. 2 alin. (5) și
(6) ori art. 31 alin.(1) și art. 32 alin.(1) lit.c) și d) și alin.(2) din ordonanța de urgență;
b) sunt cetățeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
c) au domiciliul sau reședința în România, conform legii;
d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă
de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora;
e) îndeplinesc obligația prevăzută la art. 12 alin.(2), respectiv art. 38 din ordonanța de
urgență. “
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 2 - (1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) - (3), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) și
(2), art. 8 alin. (4) și art. 9 alin. (5) și (6) din ordonanța de urgență se cuvin pentru fiecare dintre
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primele 3 nașteri sau, după caz, pentru primele 3 situații prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de
urgență.
(2) Drepturile prevăzute la art. 31 alin.(1) și art. 32 alin.(1) lit.c) și d) și alin.(2) din ordonanța
de urgență se acordă persoanelor îndreptățite pentru fiecare copil aflat în această situație și pot fi
cumulate cu indemnizația prevăzută la art. 2 din ordonanța de urgență. “
3. Titlul Capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:
“ Capitolul II – Concediul și indemnizațiile lunare pentru creșterea copilului, precum și sprijinul
lunar “.
4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 cu următorul cuprins:
“Art. 41 - (1) Dreptul la concediu și îndemnizațiile lunare pentru creșterea copilului în condițiile art. 4
se acordă persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2), pe bază netransferabilă, în condițiile art. 11 din
ordonanța de urgență.
(2) În funcție de varianta de concediu pentru care au optat persoanele prevăzute la alin.(1), cel
puțin o lună din perioada totală a concediului este alocată persoanei îndreptățite care nu a solicitat
acest drept și anume:
a) în cazul concediului prevăzut la art. 2 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență, cealaltă
persoană îndreptățită poate solicita acest drept până la împlinirea de către copil a vârstei de 1
an, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. In caz contrar, perioada concediului solicitat
de celălalt părinte se reduce cu o lună, persoana putând opta pentru stimulentul de inserție, în
condițiile art. 7 din ordonanța de urgență, sau după caz pentru concediul fără plată, în condițiile
art. 6 din ordonanța de urgență.
b) în cazul concediului prevăzut la art. 2 alin.(1) lit. b) din ordonanța de urgență cealaltă persoană
îndreptățită poate solicita acest drept până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. In caz
contrar, perioada concediului solicitat de celălalt părinte se reduce cu o lună.
(3) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul propriu la concediu de creștere
copil, de cel puțin o lună, dreptul celuilalt părinte se suspendă în condițiile art. 16 alin.(2) din
ordonanța de urgență, acesta având posibilitatea de a beneficia de concediu fără plată sau de a-și relua
activitatea profesională.
(4) Persoana prevăzută la alin. (1) poate solicita dreptul la concediu și indemnizație pentru
creșterea copilului cu respectarea prevederilor ordonanței de urgență, oricând până la împlinirea de
către copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau după caz, 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
6

(5) Cererea pentru acordarea concediului fără plată prevăzut la alin.(2) lit. a) se depune și se
înregistrează la angajator.
(6) Pe perioada concediului fără plată prevăzut la alin. (2) se aplică corespunzător prevederile
art. 21 și art. 22 din ordonanța de urgență.
(7) Prevederile alin.(1) – (6) nu se aplică în situația în care persoana îndreptățită solicită direct
acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel putin 6 luni înainte de împlinirea de
către copil a vârstei de 1 an ori cu 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani în cazul
copilului cu handicap. “
5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) Drepturile reprezentând indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) - (3) și art. 31 alin.(1) și
art. 32 alin.(1) lit.c) și d) și alin.(2) din ordonanța de urgență din ordonanța de urgență se acordă pe
bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului și a
certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie,
certificate pentru conformitate cu originalul și, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4) (7), care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență. “

6. La articolul 6, alineatul (9), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
“(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor reprezentând indemnizațiile prevăzute
la art. 2 alin. (1) - (3) din ordonanța de urgență sunt, după caz, următoarele: “
7. La articolul 6 alineatul (9) după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) cu următorul
cuprins:
“ f) certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptățite. “
8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 7 - (1) Concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1) și (3), art. 6 și 10 din
ordonanța de urgență, se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care își desfășoară
activitatea persoana îndreptățită.
(2) În situația persoanelor îndreptățite care realizează venituri din activități independente
sau agricole și care nu lucrează în baza unui contract de muncă, concediul reprezintă
întreruperea/suspendarea activității pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau
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2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situația solicitării drepturilor prevăzute la art.
2 alin. (1) și (3) , respectiv art. 31 alin.(1) din ordonanța de urgență.
(3) Persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de
masterat și de doctorat beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului sau de drepturile
prevăzute la art. 31 alin.(1) și art. 32 alin.(1) lit.c) și d) și alin.(2) indiferent dacă întrerup sau nu
frecventarea cursurilor pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani,
respectiv 3 sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap. “
9. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul
cuprins:
“(11) În cazul prevăzut la alin.(1), dacă persoana îndreptățită nu a îndeplinit, pentru copilul
anterior, condițiile de acordare a concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului/stimulent
lunar sau stimulent de inserție, însă le îndeplinește pentru acest din urmă copil, părintele/persoana
îndreptățită care a beneficiat de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului sau, după
caz, de stimulentul lunar/stimulentul de inserție poate opta pentru încetarea drepturilor menționate
acordate pentru primul copil, celălalt părinte/persoană îndreptățită având posibilitatea de a solicita
drepturile pentru cel de-al doilea copil.”

10. La articolul 8, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“Art. 8 - (2) În situația prevăzută la alin. (1) se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului
în cuantumul primit anterior, după cum urmează:
a) nu mai mult de 6,8 ISR în cazul în care persoana optează pentru concediu și
indemnizația prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență;
b) nu mai mult de 2,4 ISR, în cazul în care persoana optează pentru concediu și
indemnizația prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență.
…………………………………………………………………………………
(6) În situația în care unul dintre părinți se află în concediul de maternitate prevăzut de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările și completările ulterioare, concediul pentru creșterea copilului și
indemnizațiile lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) - (3) din ordonanța de urgență se pot acorda doar
după terminarea acestuia din urmă, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului.”
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11. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 9 - (1) În situația în care după alegerea opțiunii de concediu de către persoana îndreptățită,
copilul/copiii este/sunt încadrat/încadrați în grad de handicap, dreptul prevăzut la art. 2 alin. (2) din
ordonanța de urgență se acordă de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, dacă
cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul
menționat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
(2) În situația în care, după împlinirea vârstei de un an sau 2 ani, copilul, respectiv unul sau
mai mulți dintre copiii rezultați din sarcini multiple, este încadrat într-un grad de handicap, drepturile
prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență se acordă de la data emiterii certificatului de
încadrare în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.
Dacă cererea este depusă după termenul menționat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
(3) În situația în care unul dintre copiii rezultați în urma unei sarcini multiple este încadrat
într-un grad de handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, pentru acesta se continuă
concediul și plata indemnizației pentru creșterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (2) din
ordonanța de urgență. În cazul în care sunt încadrați în grad de handicap mai mulți copii rezultați în
urma unei sarcini multiple, pe lângă indemnizația pentru creșterea copilului în cuantumul prevăzut la
art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență se va acorda și suma prevăzută la art. 5 din ordonanța de
urgență, în raport cu numărul copiilor.”
12. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.10 – Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și a
indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență, pot beneficia, după
împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepția copilului cu handicap, de concediul fără plată
prevăzut la art. 6 din ordonanța de urgență. ”
13. Capitolul V - Alocația de stat pentru copii cuprinzând articolele 14, 15 și 16 se abrogă.
14. Titlul Capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:
”Capitolul VI - Stabilirea și plata indemnizațiilor lunare pentru creșterea copilului, a
stimulentului de inserție și a sprijinului lunar”.
15. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
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” (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) - (3) , la art. 7 alin. (1)
și (2), art. 31 alin.(1) și (2) și art. 32 alin.(1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se
completează de către persoanele îndreptățite, reprezentanții legali sau mandatarii acestora, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 1. ”
16. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu
următorul cuprins:
” (4) În aplicarea prevederilor art.8 alin.(4) din ordonanța de urgență, părintele supraviețuitor
depune cererea în termen de 60 de zile de la înregistrarea decesului cu respectarea prevederilor art.14
alin.(1) din ordonanța de urgență.
(5) În cazul în care părintele supraviețuitor dorește schimbarea opțiunii de acordare a dreptului,
acesta depune cererea însoțită de documentele justificative care să ateste îndeplinirea condițiilor de
acordare.”
17. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:
”Art. 191 - (1) La solicitarea dreptului de indemnizație lunară pentru creșterea copilului conform
prevederilor art. 41, cererea persoanei îndreptățite este însoțită de o declarație din care să rezulte dacă
celălalt părinte îndeplinește condițiile de acordare a acesteia, precum și de o dovadă eliberată conform
art. 6 alin.(5) – (8) care să ateste îndeplinirea acestor condiții. Modelul declarației este prevăzut în
anexa nr. 4.
(2) Celălalt părinte care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de ordonanța de
urgență depune cererea pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 41 cu cel puțin 30 de zile înainte
de expirarea dreptului la concediu de creștere copil a celuilalt părinte.
(3) În situația în care cererea nu este depusă în termenul prevăzut la alin.(2) se aplică
prevederile art. 41 alin.(2).
(4) Stabilirea dreptului la indemnizația lunară pentru creșterea copilului sau după caz, la
stimulentul lunar se face în condițiile prevăzute de ordonanța de urgență. ”
18. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) - (3) și la art. 7 alin. (1) și (2) din
ordonanța de urgență se soluționează prin decizie emisă de directorul executiv al agenției teritoriale, în
termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanța de urgență.”
19. La articolul 21, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
10

”(3) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă, cu
respectarea prevederilor art. 3 alin.(6) din ordonanța de urgență.
(4) În situația în care cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului se constituie numai din
perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență, fără venituri aferente
acestora, cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului este de 1,2 ISR. Dacă persoana realizează
venituri o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea
cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor
realizate în aceste luni, împărțită la 12.
(5) Dacă din calculul indemnizației pentru creșterea copilului potrivit prevederilor alin. (2)
rezultă un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acordă 1,2 ISR. ”
20. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:
” (3) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se acordă cu
respectarea termenelor prevăzute de art. 35 din ordonanța de urgență.”

21. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Plata indemnizației lunare pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și a
drepturilor prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se efectuează începând cu luna
următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale. ”

22. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 27 - Plata drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență se efectuează lunar, prin mandat poștal,
la domiciliul persoanei îndreptățite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora, cu
respectarea prevederilor art.23 alin.(4) din ordonanța de urgență, ori, la cererea acestora, în cont
deschis la o unitate bancară. ”
23. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (1) În aplicarea prevederilor art. 16 și 17 din ordonanța de urgență, autoritățile competente au
obligația de a transmite agențiilor teritoriale lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, tabelul nominal cu
persoanele aflate în situații de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de
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ordonanța de urgență, precum și data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevăzute la art.
36 și 37 din ordonanța de urgență.”

23. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art. 31 - În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute de art. 2 alin.(1), art. 7, art. 31
şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) își schimbă domiciliul ori, după caz, reședința în altă unitate
administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reședință, agenția teritorială plătitoare a acestor
drepturi, la solicitarea acesteia are obligația de a transfera cererea și actele doveditoare care au stat la
baza deschiderii dreptului, însoțite de situația privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor și
sumele restante, la agenția teritorială în a cărei rază beneficiarul și-a stabilit noul domiciliu ori, după
caz, reședința.”
24. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 32 – (1) Suspendarea plății/încetarea drepturilor/reluarea plății drepturilor/modificarea
cuantumului drepturilor prevăzute de art. 2 alin.(1), art. 7, art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin.
(2) se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale și se comunică beneficiarului în
termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al
Agenției.
(2) În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului, aceasta are
obligația de a comunica aceasta în condițiile art. 19 din ordonanța de urgență iar, după caz și
angajatorul în termen de 5 zile de la reluarea activității profesionale.”
25. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (1) În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare
de drepturile prevăzute la art.2 alin.(1) – (3), art. 6 alin. (1) și art. 31 alin.(1) și (2) din ordonanța de
urgență, agențiile teritoriale au obligația lunar să vireze caselor de asigurări de sănătate teritoriale
contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate și să transmită tabelul nominal privind
persoanele beneficiare.”
26. La articolul 35 se introduce un nou alineat, alineatul (2) cu următorul cuprins:
”(2) Pe perioadele de suspendare a drepturilor prevăzute la art.2 alin.(1) – (3) și art. 31 alin.(1)
și (2) din ordonanța de urgență, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, persoanele
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îndreptățite beneficiind de asistență medicală în condițiile Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și respectiv ale Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu
modificările și completările ulterioare.”
27. După articolul 38 se introduc două noi articole, articolul 381 și articolul 382 , cu următorul
cuprins:
”Art. 381 – (1) Pentru menținerea dreptului la indemnizație, stimulent de inserție sau drepturile
prevăzute de art. 31 alin.(1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit.c) și d) din ordonanța de urgență, în condițiile
art.38 din ordonanța de urgență, beneficiarii au obligația să își achite obligațiile legale față de bugetul
local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulteriore.
(2) Obligațiile legale prevăzute la alin.(1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit.a)-c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și se datorează bugetelor
locale ale municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv, sectoarelor municipiului București.
(3) Beneficiarii de indemnizație sau stimulent de inserție care au în proprietate bunuri aflate în
altă unitate administrativ teritorială decât cea în care s-au stabilit drepturile, au obligația ca până la
data de 20 ianuarie a fiecarui an, să prezinte la autoritatea publica locală unde s-a stabilit dreptul, copia
actului eliberat de autoritățile administrației publice locale unde se află bunurile impozabile sau
taxabile, prin care se face dovada achitării obligațiilor legale către bugetele locale, pentru anul
anterior.
(4) Tabelul centralizator prevăzut la art. 38 alin.(2) din ordonanța de urgență, cuprinzând
beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 2, art. 7, art. 31 alin.(1) și (2) și art. 32 alin.(1), lit.c) și d) se
stabilește de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială.
Art. 382 - Drepturile stabilite în condițiile art. 12 – 14 din Legea nr.448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor personelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare se mențin
până la stabilirea prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale a drepturilor prevăzute de
art. 31 alin.(1) și (2) și art. 32 alin. (1) lit.c) și d) din ordonanța de urgență, dar nu mai târziu de 31
martie 2012.”
28. La Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin
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Hotărârea Guvernului nr.52/2011, după anexa nr. 3 se introduce anexa nr. 4 al cărei cuprins este
prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. III - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru
susținerea familiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4 1), cu următorul
cuprins:
"(41) În situația în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în
străinătate, aceștia sunt luați în calcul la stabilirea dreptului la alocație doar dacă forma de învățământ
este recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și reprezentantul legal
prezintă în termenul prevăzut la art. 28 alin.(1) din lege dovada frecventării cursurilor și numărul
absențelor înregistrate de copil/copii eliberată de unitatea de învățământ din străinătate.”
2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:
"(3) În situația prevăzută la art.2 alin.(41) dacă reprezentantul legal nu prezintă dovada privind
frecventarea cursurilor şcolare, sau aceste cursuri nu sunt recunoscute de Ministerul Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, copiii nu vor fi luați în calcul la stabilirea veniutului mediu net
lunar al familiei și nici la cuantumul alocației.”
3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară
solicitării dreptului, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.”
4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1 1), cu următorul
cuprins:
"(11) În cazul în care familia definită la art. 2 din lege are în proprietate, închiriere, comodat
sau alt formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la
excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 416/2001
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privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta nu beneficiază de
alocație. ”
5. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria
răspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj,
obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe
legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de
Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar
ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu
modificările şi completările ulterioare, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator
sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii de stabilire şi altele
asemenea şi se verifică prin ancheta socială prevăzută la art. 9.”
6. La articolul 8, alineatul (6), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Diminuarea cuantumului alocaţiei se aplică, cu respectarea prevederilor art. 28 alin.(2) –
(6) din lege, după cum urmează: ”.
7. La articolul 8, după alineatul (9), se introduc două noi alineate, alineatele (10) și (11), cu
următorul cuprins:
"(10) În situația în care unul dintre copii finalizează cursurile învățământului general
obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani, acesta nu este luat în calcul la numărul de
copii din familia respectivă în vederea stabilirii dreptului la alocație.
(11) În situația prevăzută la alin. (1) copilul este luat în calcul ca membru al familiei la
stabilirea venitului mediu net lunar al familiei.”
8. La articolul 12 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (1) Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile care beneficiază de alocaţie, inspectoratele
şcolare judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, au
obligaţia de a comunica agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a lunii următoare încheierii
semestrului şcolar, situaţia privind absenţele şcolare nemotivate înregistrate de către aceşti copii,
conform formatului electronic convenit cu agenţiile teritoriale, care conține, în mod obligatoriu
elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege.
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9. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat alineatul (11) cu următorul
cuprins:
”(11) În situația în care titularul alocației nu îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1) se
aplică prevederile art. 25 alin (2) - (4) din lege. ”
10. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul
cuprins:
”(3) În cazul în care titularul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea
anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se aplică dispozițiile art. 26 alin. (5) din lege. ”
11. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141 cu următorul cuprins:
” (1) Pentru menținerea dreptului la alocație, în condițiile art.291 din lege, familiile beneficiare
au obligația să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în
proprietate, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulteriore.
(2) Obligațiile legale prevăzute la alin.(1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit.a)-c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și se datorează
bugetelor locale ale municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv, sectoarelor municipiului București.
(3) Beneficiarii de alocație care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate administrativ
teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la alocație, au obligația ca până la data de 20 ianuarie a
fiecarui an, să prezinte la autoritatea publica locală unde s-a stabilit dreptul la alocație, copia actului
eliberat de autoritățile administrației publice locale unde se află bunurile impozabile sau taxabile, prin
care se face dovada achitării obligațiilor legale către bugetele locale, pentru anul anterior. ”
12. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Plata alocaţiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată existenţa uneia
dintre situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din lege. ”
13. La articolul 15, alineatul (1) se introduc două noi litere, literele d) și e) cu următorul
cuprins:
” d) cu luna următoare celei în care s-a constatat îndeplinirea obligației prevăzută la art. 25
alin.(1) din lege.
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e) cu luna următoare celei în care s-a constatat îndeplinirea obligației prevăzută la art. 291
din lege. ”

Art. IV - În cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, ale
prevederilor Ordonanței Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară
pentru creșterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011 și ale prevederilor
Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 38/2011, denumirea ”Agenția Națională pentru Prestații Sociale” se înlocuiește
cu denumirea ”Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială”.
Art. V – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, ale prevederilor Ordonanței
Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011 și ale prevederilor Legii nr.277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu
modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM MINISTRU
Emil BOC
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