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1. Scop
1.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.
1.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.
1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
manager, in luarea deciziei.
1.5. Stabileste un mod unitar de lucru pentru indeplinirea sarcinilor aferente fisei postului pentru
toti angajatii din Primaria Exemplu implicati direct sau indirect in activitatea de primire a cererilor
pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului si intocmirea documentatiei necesare in
acest scop.
1.6. Stabileste o metodologie unitara pentru desfasurarea activitatii de acordare a indemnizatiei
lunare pentru cresterea copilului, prin stabilirea fluxului operatiilor din cadrul activitatii, a
responsabililor pe fiecare operatie si a relatiilor dintre acestia.

2. Domeniu de aplicare
2.1. Procedura se aplica de catre compartimentul Model din Primaria Exemplu.
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3. Documente de referinta
3.1. Reglemantari internationale
- REGULAMENT  nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 
3.2. Legislatie primara 
-OUG nr. 148/2005 actualizata, privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului;
-HG nr. 1025/2006 actualizata, privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
-OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative [...];
-OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor
acte normative.
-HG nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
-OUG nr. 124/2011 actualizata, pentru modificarea si completarea unor acte normative care
reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
-Legea nr. 227/2015 actualizata, privind Codul fiscal;
-Legea nr. 53/2003 republicata si actualizata, privind Codul muncii.

3.3. Legislatie secundara
-Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice
- Regulament de organizare si functionare de la Primaria Exemplu;
- Regulament de ordine interioara;
- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem si operationale;
- Proceduri documentate;
- Fise de post;
- Organigrama.
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4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii

Nr.
Crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste

termenul

1. Entitate publica
Autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie
autonoma, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala
este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care
utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public.

2. Compartiment
Directie Generala, Directie, Departament, Serviciu, Birou, Comisii,
inclusiv institutie fara personalitate juridica aflata in subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea entitatii.

3. Conducator
compartiment Director General, Director, sef Departament, sef Serviciu, sef Birou.

4. Procedura
documentata

Modul specific de realizare a unei activitati sau a unui proces, editat pe
suport de hartie sau in format electronic; procedurile documentate pot fi
proceduri de sistem si proceduri operationale.

5.
Procedura de
sistem (procedura
generala)

Descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul entitatii
publice aplicabil (aplicabila) majoritatii sau tuturor compartimentelor
dintr-o entitate publica.

6.
Procedura
operationala
(procedura de
lucru)

Procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la
nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fara
aplicabilitate la nivelul intregii entitati publice.

7. Editie procedura
Forma actuala a procedurii; editia unei proceduri se modifica atunci cand
deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci cand
modificarile din structura procedurii depasesc 50% din continutul reviziei
anterioare.

8. Revizie procedura
Actiunea de modificare, respectiv adaugare sau eliminare a unor
informatii, date, componente ale unei editii a unei proceduri, modificari
ce implica, de regula, sub 50% din continutul procedurii.

9.
Indemnizatie
pentru cresterea
copilului

Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au
realizat timp de cel putin 12 luni venituri supuse impozitului pe venit
potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru
cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul
copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.

10. Copil
Copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti,
copilul adoptat, precum si copilul dat în plasament familiei sau
persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit
legii
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11.

Venituri
profesionale
supuse
impozitului pe
venit

Potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 actualizata, prin venituri
profesionale supuse impozitului pe venit se întelege: venituri din
salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati
agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege

12. Fractiune de luna

Efectuarea a cel putin jumatate din zilele lucratoare din acea luna in care
persoana indreptatita a realizat venituri profesionale supuse impozitului
pe venit, potrivit Codului fiscal, ori s-a aflat in una sau mai multe dintre
situatiile prevazute la art. 4 alin. (7) din Normele Metodologice de
aplicare a prevederilor OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in
vederea cresterii copilului, actualizate.
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4.2. Abrevieri

Nr.
Crt.Abrevierea Termenul abreviat

1. EP Entitate publica                                                                                                         
   

2. PO Procedura operationala
3. PS Procedura de sistem
4. E Elaborare
5. V Verificare
6. A Aprobare
7. Ap. Aplicare
8. Ah. Arhivare
9. IPCC Indemnizatie pentru cresterea copilului
10. HG Hotarare de Guvern
11. OUG Ordonanta de Urgenta


