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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ: 

 

Hotărâre 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1256/2011 privind condiţiile de 

funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Reglementarea muncii prin agent de muncă temporară îşi are sediul materiei în prevederile 

Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (Capitolul VII – art.88-102), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum şi în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1256/2011 privind condiţiile 

de înfiinţare, funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. 

Ultimele modificări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii aduse de Legea nr. 40/2011, au dus și 

la o revizuire semnificativă a instituţiei agentului de muncă temporară, ceea ce a impus o mai bună 

corelare a textelor fiind adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1256/2011 prin care au fost abrogate 

dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 938/2004, cu modificările ulterioare. 

Ţinând cont de cerinţele imperative ale Directivei 2008/104/CE privind munca prin agent de 

muncă temporară, este necesară adaptarea permanentă a dispozițiilor dreptului intern, fapt pentru care 

a fost elaborat actualul proiect de hotărâre prin care se aduc modificări și completări dispozițiilor 

privind condiţiile de funcţionare şi procedura de autorizare ale agentului de muncă temporară. 

Analiza pieţei muncii, a numărului de contracte de muncă temporară înregistrate la 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă, precum și o analiză realizată împreună cu reprezentanții agenților 

de muncă temporară a relevat faptul că actualul cadru normativ privind munca prin agent de muncă 

temporară nu constituie un stimulent pentru dezvoltarea acestei forme de ocupare pe piața forței de 

muncă. Astfel, actuala reglementare nu conține aspecte suficient de clare referitoare la procedura de 

autorizare ca agenți de muncă temporară, drepturile dar și obligațiile care revin agenților de muncă 

temporară și utilizatorului față de salariatul temporar . 

Statistic, numărul contractelor de muncă temporară a crescut constant din anul 2008, astfel: 

la 31.01.2008 – nr. total de contracte de muncă temporară-7.889, din care:  

                          cu normă întreagă-6.705, cu timp patrțial -1.184; 

la 31.01.2013 – nr. total de contracte de muncă temporară -27.835, din care:  

                          cu normă întreagă-25.050, cu timp parțial -2.785. 

Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1256/2011 

privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, 

reprezintă o prioritate stabilită în calendarul legislativ al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

2. Schimbări preconizate  

Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1256/2011 privind 
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condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, are în 

vedere următoarele aspecte: 

I. În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor cumulative, documente necesare și termene de 

evaluare și de eliberare a autorizațiilor de funcționare: 

 s- a eliminat condiția de a nu figura în evidenţele cazierului fiscal cu fapte sancţionate de 

reglementările financiare, vamale şi nici cu cele care privesc disciplina financiară; nu se va mai 

solicita prezentarea cazierului fiscal;  

 în privința condiției de a nu înregistra debite la bugetul de stat sau la bugetele locale s-a 

introdus ca excepție situațiile în care solicitanții beneficiază de eșalonare la plată, sub condiția 

prezentării documentelor care dovedesc acest fapt;  

 au fost nominalizate sancțiunile din domeniul legislației muncii care vor fi avute în vedere la 

evaluarea condițiilor de eliberare a autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară;  

- nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară;  

- împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe a unui salariat sau a unui grup 

de salariaţi, să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei; 

- primirea la muncă, până la 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă; 

- încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei de a nu percepe nicio taxă 

salariaţilor temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării; 

- încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă; 

 se va solicita un certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să 

rezulte: activitatea principală cu menționarea CAEN, codul unic de înregistrare, numărul de 

înregistrare în registrul comerțului şi faptul că solicitantul nu se află în procedura insolvenţei, 

potrivit legii; 

 se vor prezenta certificate de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul 

local și a obligaţiilor de plată la bugetul de stat, iar în cazul debitelor eșalonate un document 

doveditor al faptului că solicitantul respectă termenele de plată; 

 au fost clarificate termenele de soluționare a cererii de autorizare ca agent de muncă temporară 

și responsabilitățile care revin instituțiilor implicate, respectiv AJPIS și MMFPSPV - Direcția 

Ocupare și Egalitate de Șanse;  

 s-a prelungit perioada de valabilitate a autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară 

de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de prelungire din 4 în 4 ani; 

 se introduc noi situații care pot determina retragerea autorizației de funcționare: 

- la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care se decide intrarea în faliment a 

agentului de muncă temporară; 

- în termen de 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de menținerii 

a sancțiunii aplicate sau de condamnare, ITM competente având obligația de a comunica 

AJPIS, în termen de 20 de zile, hotărârile judecătorești definitive de menținere a 

sancțiunilor aplicate sau de condamnare a agenților de muncă temporară 

II. Dispozițiile care privesc organizarea și funcționarea agenților de muncă temporară și 

obligațiile care revin utilizatorilor: 

 condiţiile de bază de muncă şi de angajare se completează cu cele care privesc munca în 

condiţii deosebite sau speciale, precum și cu cele care privesc securitatea și sănătatea în  

muncă aplicabile salariaţilor temporari pe durata misiunii de muncă temporară la un utilizator; 
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 pe perioada realizării misiunii de muncă temporară, salariatul temporar beneficiază la utilizator 

de aplicarea normelor în vigoare privitoare la protecţia femeilor însărcinate și a mamelor care 

alăptează şi protecţia copiilor, concediul paternal, cele privind protecția tinerilor la locurile de 

muncă, precum și cele privind egalitatea de tratament între femei și bărbați, combaterea 

discriminării pe considerente de sex, rasă sau origine etnică, religie, convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală; 

 în perioada realizării misiunii de muncă temporară, concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, se acordă de agentul de muncă temporară; 

 avizele, licenţele şi/sau orice alte autorizaţii sau condiţii speciale, cerute sau impuse de lege, 

pentru desfăşurarea unei activităţi care se bucură de o reglementare specială, pe care utilizatorul 

o realizează în mod curent sau intenţionează să o desfăşoare şi pentru care solicită agentului de 

muncă temporară forţă de muncă în regim de muncă temporară, sunt în sarcina utilizatorului; 

 instruirea salariaților temporari în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - instruirea 

introductiv-generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică și supravegherea 

sănătății acestora - prin asigurarea de servicii de medicina muncii - se realizează de către 

utilizator, cu excepția situației în care prin contractul de punere la dispoziție îndeplinirea 

acestor obligații este în sarcina agentului de muncă temporară; 

 utilizatorul transmite agentului de muncă temporară evidența timpului de muncă pentru 

salariații temporari puși la dispoziție ; 

 atunci când solicită punerea la dispoziție de salariați temporari, utilizatorul comunică agentului 

de muncă temporară cel puțin informații referitoare la: nivelul de salarizare aplicabil și 

indemnizațiile, sporurile, alte adaosuri acordate, existența unui contract colectiv de muncă 

aplicabil la nivelul său, serviciile și facilitățile pe care le acordă, riscurile pe care le implică 

locurile de muncă, dacă deține avizele necesare pentru activitate desfășurată în condiții de 

muncă deosebite sau speciale. 

Prin dispoziții tranzitorii se stabilește că cererile de autorizare, precum și cele de prelungire a 

autorizațiilor, depuse la agențiile teritoriale competente sau aflate în procedură de evaluare la nivelul 

ministerului, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1256/2011, la data intrării în vigoare a hotărârii se 

soluționează în conformitate cu dispozițiile acesteia.  

De asemenea, agenţii de muncă temporară care își desfăşoară activitatea în baza autorizaţiilor 

de funcţionare pe perioadă nelimitată obţinute în baza dispoziţiilor Hotărârii nr. 938/2004, precum și 

agenții de muncă temporară care își desfășoară activitatea în baza autorizațiilor de funcționare obținute 

conform dispozițiilor Hotărârii nr. 1256/2011, au obligaţia de a depune cereri de autorizare în 

condițiile prevăzute de prezenta hotărâre la agențiile teritoriale competente în vederea obţinerii unei 

noi autorizaţii de funcţionare, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

3. Alte informaţii Nu e cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic: Nu e cazul 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: Nu e cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri: 

Proiectul introduce condiții mai flexibile de utilizare a muncii prin agent de muncă temporară, 
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asigurând premisele necesare dezvoltării mediului de afaceri, respectiv a creşterii gradului de ocupare a 

forţei de muncă. 

3. Impactul social 

Asigură flexibilizarea relaţiilor de muncă şi creşterea numărului de contracte individuale de muncă 

temporare în scopul dezvoltării pieţei muncii şi în conformitate cu reglementările Directivelor 

Europene şi ale Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii.  

Proiectul de hotărâre propune crearea unui cadru normativ care să urmărească:  

 Impulsionarea muncii prin agent de muncă temporară, ţinând cont de principiul egalităţii de 

tratament juridic care se oferă salariaţilor temporari în raport de cei angajaţi pe durata 

nedeterminată (art. 2 din Directivă) şi asigurarea eficienţei principiului de „flexi-securitate”  

prevăzut de legislaţia europeană şi internaţională;  

 Adaptarea prevederilor legale la modificările survenite pe piaţa muncii din România;  

 Dezvoltarea de noi locuri de muncă;  

Proiectul de hotărâre are în vedere:  

 asigurarea unui nivel ridicat de protecţie al salariaţilor temporari;  

 impulsionarea măsurilor care conduc la angajarea forţei de muncă şi/sau crearea de noi 

locuri de muncă;  

 flexibilizarea proceduri de autorizare a agenţilor de muncă temporară; 

 flexibilizarea muncii temporare, conform prevederilor Directivei 2008/104/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de 

muncă temporară 

4. Impactul asupra mediului: Nu e cazul 

5. Alte informaţii: Nu e cazul 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i)  impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

    (i)  impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

    (i)  contribuţii de 

asigurări 

 

 

 

 

 

 

   

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 
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    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor      bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ): 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ: Nu este cazul. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: 

Urmeză să se elaboreze Instrucţiuni privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară 

care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice și se 

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare: Nu e cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: Nu e cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: Nu e cazul 

6. Alte informaţii: Nu e cazul 
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Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate:  

Proiectul de act normativ a fost elaborat de un grup de lucru format din reprezentanți ai: MMFPSPV-

Direcția Ocupare și Egalitate de Șanse, Direcția Juridică, Legislația Muncii și Contencios, Asociația 

Română a Agenților de Muncă Temporară (ARAMT) și Inspecția Muncii. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Fundamentarea alegerii se face în temeiul dispozițiilor privind dialogul social din Legea nr. 62/2011-

Legea dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu are ca obiect activităţi ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu face obiectul unor asemenea dezbateri.  

5. Informaţii privind avizarea de către: 

    a) Consiliul Legislativ 

    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

    c) Consiliul Economic şi Social 

    d) Consiliul Concurenţei 

    e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ.  

6. Alte informaţii: Nu e cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu e cazul 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente: Nu este cazul. 

2. Alte informaţii. Nu e cazul 
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Faţă de cele prezentate mai sus,a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr.1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi 

procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, pe care îl supunem spre aprobare 

Guvernului  

 

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE 

ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

Rovana PLUMB 

 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU DIALOG SOCIAL 

 

Aurelia CRISTEA 

 

 

AVIZAT: 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

Titus CORLĂŢEAN 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

Ioana Maria PETRESCU 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 

Liviu VOINEA 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

Robert Marius CAZANCIUC 
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