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În temeiul art. 108 din Constituia României, republicat,
i al art. 8 din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui
ajutor lunar pentru soul supravieuitor, cu modificrile
ulterioare,

Guvernul României adopt

prezenta hot râre.

ARTICOL UNIC
Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru
so ul supravie uitor, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, cu
modificrile ulterioare, prevzute în anexa care face parte
integrant din prezenta hotrâre.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
--------------Ministrul muncii,
familiei i egalitii de
Paul Pcuraru

anse,

Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 23 ianuarie 2008.
Nr. 69.
ANEX
NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind
acordarea
unui ajutor lunar pentru soul supravie uitor
ART. 1
Beneficiaz de ajutor lunar soul supravieuitor al unei
persoane care, la data decesului:
a) avea stabilit calitatea de pensionar al sistemului
public de pensii prin decizie emis de casa teritorial de
pensii;
b) îndeplinea condiiile de pensionare i avea înregistrat
cererea de stabilire a pensiei în sistemul public de pensii la
casa teritorial de pensii, chiar dac , pân la data decesului,
nu a fost emis decizia de pensie.
ART. 2
(1) Ajutorul lunar se acord la cerere, cu îndeplinirea
cumulativ la data solicitrii, de ctre soul supravieuitor, a
urmtoarelor condiii:
a) este pensionar din sistemul public de pensii, indiferent
de categoria de pensie de care beneficiaz, i are, la data
solicitrii, cel puin vârsta standard de pensionare, prevzut
în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i
complet!rile ulterioare, detaliat", în func#ie de data na$terii,
în anexa nr. 9 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii %i alte drepturi de
asigur&ri sociale, cu modific'rile (i complet)rile ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului muncii *i solidarit+,ii
sociale nr. 340/2001, cu modific-rile .i complet/rile
ulterioare;
b) îndepline0te condi1iile de pensionare 2i are înregistrat3
cerere de stabilire a pensiei la casa teritorial4 de pensii,
chiar dac5 pân6 la data solicit7rii ajutorului nu a fost emis8
decizia de pensie;
c) nu beneficiaz9 de pensie din alte sisteme neintegrate
sistemului public;
d) nu s-a rec:s;torit dup< decesul so=ului;
e) durata c>s?toriei cu so@ul care a decedat a fost de cel
puAin 10 ani;
f) are domiciliul pe teritoriul României;
g) nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului
public de pensii.
(2) BeneficiazB de ajutorul lunar soCul supravieDuitor care
îndeplineEte cumulativ condiFiile prevGzute la alin. (1) Hi care
nu se regIseJte în una dintre urmKtoarele situaLii:
a) desfMNoarO activitPQi pe bazR de contract individual de
muncS sau ca funcTionar public;

b) desf oar activitatea în funcii elective sau este numit
în cadrul autoritii executive, legislative ori judectoreti;
c) este membru cooperator într-o organizaie a coopera iei
me te ug re ti;
d) este asociat unic, asociat, comanditar sau acionar;
e) este administrator sau manager care a încheiat contract
de administrare ori de management;
f) este membru al unei asociaii familiale;
g) este persoan autorizat s desfoare activiti
independente;
h) este persoan angajat într-o instituie internaional,
dac nu este asiguratul acesteia;
i) realizeaz venituri din alte activiti profesionale.
(3) Ajutorul lunar se acord în situa!ia în care
cuantumurile drepturilor de pensie din sistemul public realizate
de c"tre so#ul supravie$uitor, aflate în plat% sau, dup& caz,
cuvenite la data solicit'rii, sunt mai mici de:
a) 364 lei, în situa(ia so)ului supravie*uitor care
beneficiaz+ de pensie stabilit, în baza prevederilor Legii nr.
19/2000, cu modific-rile .i complet/rile ulterioare, sau
stabilit0 în fostul sistem al asigur1rilor sociale de stat,
precum 2i în situa3ia so4ului supravie5uitor care beneficiaz6
atât de pensie stabilit7 în fostul sistem al asigur8rilor
sociale de stat, cât 9i în fostul sistem al asigur:rilor sociale
pentru agricultori;
b) 140 lei, în situa;ia so<ului supravie=uitor care
beneficiaz> de una sau mai multe categorii de pensie stabilite
numai în fostul sistem al asigur?rilor sociale pentru
agricultori.
(4) Pentru stabilirea plafonului de venit fa@A de care se
acordB ajutorul lunar, se au în vedere toate veniturile din
pensiile prevCzute la alin. (3) de care beneficiazD soEul
supravieFuitor la data solicitGrii.
(5) În situaHia în care soIul supravieJuitor beneficiazK de
pensie de serviciu, fiind stabilitL Mi pensie din sistemul
public de pensii, la acordarea ajutorului lunar se are în vedere
cuantumul pensiei aflate în platN, cu respectarea condiOiilor
prevPzute la alin. (3) Qi la art. 7 alin. (1).
(6) În cazul în care soRul supravieSuitor beneficiazT numai
de pensie de serviciu, nefiind îndeplinite Ui condiViile pentru
stabilirea pensiei din sistemul public, ajutorul lunar nu se
acordW.
ART. 3
Plata ajutorului lunar acordat soXului supravieYuitor
înceteazZ începând cu luna urm[toare celei în care beneficiarul
nu mai îndepline\te una dintre condi]iile de acordare prev^zute
la art. 2 alin. (1) _i (2).

ART. 4
Eventualele modificri ale cuantumului pensiei intervenite
dup data solicitrii ajutorului lunar nu influeneaz
condiiile de acordare prevzute la art. 2 alin. (3) i nici
cuantumul ajutorului lunar prevzut la art. 7 alin. (1).
ART. 5
Beneficiaz de ajutorul lunar i so ul supravie uitor care
are cel pu in 5 ani de cstorie, în condiiile legii.
ART. 6
La determinarea condiiei prevzute de lege privind durata
cstoriei se au în vedere numai ani întregi.
ART. 7
(1) În cazul în care durata cstoriei cu soul decedat a
fost de cel puin 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de:
a) 113 lei lunar, pentru soul supravieuitor care se
regsete în situaiile prevzute la art. 2 alin. (3) lit. a);
b) 44 lei lunar, pentru soul supravie uitor care se
reg!se"te în situa#ia prev$zut% la art. 2 alin. (3) lit. b).
(2) În situa&ia în care durata c's(toriei cu so)ul decedat a
fost mai mic* de 10 ani, dar de cel pu+in 5 ani, cuantumul
ajutorului lunar prev,zut la alin. (1) lit. a) sau b), dup- caz,
se diminueaz. propor/ional cu num0rul de ani întregi de
c1s2torie care lipsesc.
(3) Pentru so3ul supravie4uitor care se reg5se6te în
situa7iile prev8zute la art. 2 alin. (3) lit. a), a c9rui durat:
a c;s<toriei este mai mic= de 10 ani, cuantumul ajutorului lunar
prev>zut la art. 7 alin. (1) lit. a) este de:
a) 57 lei pentru o durat? a c@sAtoriei de 5 ani;
b) 68 lei pentru o duratB a cCsDtoriei de 6 ani;
c) 80 lei pentru o duratE a cFsGtoriei de 7 ani;
d) 91 lei pentru o duratH a cIsJtoriei de 8 ani;
e) 102 lei pentru o duratK a cLsMtoriei de 9 ani.
(4) Pentru soNul supravieOuitor care se regPseQte în
situaRiile prevSzute la art. 2 alin. (3) lit. b), a cTrui duratU
a cVsWtoriei este mai micX de 10 ani, cuantumul ajutorului lunar
prevYzut la art. 7 alin. (1) lit. b) este de:
a) 22 lei pentru o duratZ a c[s\toriei de 5 ani;
b) 27 lei pentru o durat] a c^s_toriei de 6 ani;
c) 31 lei pentru o durat` a casbtoriei de 7 ani;
d) 36 lei pentru o duratc a cdsetoriei de 8 ani;
e) 40 lei pentru o duratf a cgshtoriei de 9 ani.
ART. 8
(1) Ajutorul lunar se stabileite prin decizie emisj de casa
teritorialk de pensii, pe baza urmltoarelor documente:
a) cererea de acordare a ajutorului lunar;
b) copia buletinului de identitate sau a cmrnii de
identitate din care so rezulte codul numeric personal;

c) copia certificatului de natere al soului
supravie uitor;
d) copia certificatului de cstorie;
e) copia certificatului de deces al soului decedat;
f) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, dup
caz, dovada depunerii la casa teritorial de pensii, anterior
decesului, a cererii de pensionare a soului decedat;
g) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, dup
caz, dovada depunerii la casa teritorial de pensii a cererii de
pensionare a so ului supravie uitor;
h) declara ia pe propria rspundere, sub sanciunea
prevederilor art. 292 din Codul penal, din care s rezulte c
soul supravieuitor nu se afl în una dintre situaiile
prevzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu
modificrile i completrile ulterioare, c nu s-a recstorit
dup decesul soului i c nu beneficiaz! de pensie din alte
sisteme neintegrate sistemului public;
i) alte documente necesare stabilirii ajutorului lunar, dup"
caz.
(2) Cererea pentru acordarea ajutorului lunar se depune la
casa teritorial# de pensii din raza de domiciliu a so$ului
supravie%uitor sau, dup& caz, a mandatarului, tutorelui,
curatorului sau a reprezentantului legal 'i se solu(ioneaz) în
termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.
(3) Ajutorul lunar se acord* so+ului supravie,uitor începând
cu data de întâi a lunii urm-toare depunerii cererii.
(4) Cererile înregistrate anterior intr.rii în vigoare a
Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru
so/ul supravie0uitor, cu modific1rile ulterioare, se consider2 a
fi depuse în luna ianuarie 2008, iar plafoanele prev3zute la
art. 2 alin. (3) se vor raporta la cuantumul drepturilor de
pensie realizate de so4ul supravie5uitor în luna ianuarie 2008.
(5) Documenta6ia care st7 la baza stabilirii ajutorului
lunar prev8zut de Legea nr. 578/2004, cu modific9rile
ulterioare, se constituie într-un dosar distinct.
(6) Ajutorul se eviden:iaz; pe talon de plat< distinct fa=>
de documentul de plat? în baza c@ruia se achitA drepturile de
pensie.
ART. 9
Prevederile referitoare la stabilirea, plata, încetarea
plBCii pensiilor, recuperarea sumelor încasate necuvenit, precum
Di cele referitoare la rEspunderea juridicF Gi jurisdicHia din
domeniul pensiilor din sistemul public se aplicI în mod
corespunzJtor Ki ajutorului lunar stabilit în condiLiile legii.
ART. 10
Modelul de cerere, de decizie, precum Mi cel al declaraNiei
pe propria rOspundere, prevPzut la art. 8 lit. h), se aprobQ

prin decizia preedintelui Casei Naionale de Pensii
Drepturi de Asigurri Sociale.
---------
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