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G U V E R N U L     R O M Â N I E I      
  

 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. I. Hotărârea nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a 

agentului de muncă temporară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 

ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 3 În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca agenţi de muncă temporară, persoanele 

juridice, denumite în continuare solicitanţi, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să fie persoane juridice constituite potrivit legii şi să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect 

principal de activitate, "Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului conform CAEN"; 

b) să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale; fac excepție situațiile în care 

solicitanții beneficiază de eșalonare la plată, în condițiile legii, sub condiția prezentării documentelor 

care dovedesc acest fapt;,, 

c) să nu fi fost sancţionați în ultimele 12 luni anterioare datei formulării cererii de autorizare sau de 

prelungire a valabilității autorizaţiei, pentru fapte sancționate potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1), 

lit. a), c),e) și lit. o), art. 264 alin. (1)-(3) și art. 265 alin. (1)-(3) din Legea 53/2003-Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; dacă împotriva proceselor verbale de 

constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor s-a formulat o acțiune în instanță, sancțiunile nu 

vor fi luate în considerare decât în situația rămânerii definitive a hotărârilor judecătorești de 

menținere a sancțiunilor aplicate, iar în cazul infracțiunilor a rămânerii definitive a hotărârii 

judecătorești de condamnare a solicitantului; 

d) să constituie garanţia financiară în cuantumul prevăzut la art. 5 alin. (1).,, 

 

2. Articolul 4 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 4 (1) Autorizarea solicitanţilor se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale si Persoanelor Vârstnice, la propunerea Agenţiilor judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 

după caz a Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare 

agenții teritoriale competente. 
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(2) În scopul obţinerii autorizaţiei de funcţionare, solicitanţii depun la agenţiile teritoriale în a căror 

rază de competență teritorială au sediul social o cerere însoţită de un dosar de autorizare care trebuie 

să conţină următoarele documente: 

a) actul constitutiv sau actul adiţional la actul constitutiv, după caz, în care să fie menţionat obiectul 

de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată; 

b) 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;  

c) certificate de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local și a obligaţiilor de 

plată la bugetul de stat, care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 lit. b), iar în cazul 

debitelor eșalonate un document doveditor al faptului că solicitantul respectă termenele de plată; 

d) document eliberat de unitatea bancară privind constituirea garanţiei prevăzute la art. 5 alin. (1); 

e) declarație pe propria răspundere din partea solicitantului care să ateste îndeplinirea condiției 

prevăzute la art. 3 lit. c); 

(3) Filialele solicitanţilor se supun separat procedurii de autorizare. 

(4) Documentele menționate la alin. (2) se prezintă în termenele de valabilitate stabilite de autoritățile 

emitente. 

(5) În termen de 10 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare agențiile teritoriale competente 

verifică documentaţia depusă, solicită completarea acesteia, după caz, şi transmit cererea de 

autorizare însoțită de documentația aferentă Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, în vederea evaluării.,, 

 

3. La articolul 5, alineatele (1), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

,,(1) Garanţia financiară se constituie prin depunerea unei sume într-un cont distinct deschis la o 

bancă din România, care să acopere contravaloarea a 25 de salarii de bază minime brute pe ţară, 

garantate în plată, la care se adaugă contribuţiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor 

sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, potrivit legii; garanţia financiară se actualizează la fiecare modificare a salariului 

minim brut pe ţară. 

(5) Solicitarea salariatului temporar se formulează în scris, dovada putând fi făcută prin orice mijloc 

de probă. 

(6) Agentul de muncă temporară este obligat să menţină suma reprezentând garanţia financiară la 

nivelul prevăzut la alin. (1), prin completarea acesteia în termen de 30 zile de la data micşorării.,, 

 

4. Articolul 6 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 6 (1) Pe baza documentaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) transmisă de agenția teritorială 

competentă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice evaluează 

îndeplinirea condiţiilor de autorizare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia și 

soluționează cererea de autorizare prin eliberarea autorizaţiei de funcţionare sau prin respingerea 

motivată a cererii solicitantului.  

(2) În situaţia în care se constată că documentele depuse la dosarul de autorizare nu sunt complete sau 

în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 4 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale și Persoanelor Vârstnice acordă un termen de 7 zile lucrătoare pentru completarea 

documentaţiei și depunerea acesteia la agenția teritorială competentă care le transmite Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în ziua imediat următoare datei de 

depunere sau în aceeaşi zi dacă depunerea s-a realizat în ultima zi a termenului acordat.  
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(3) Termenul prevăzut la alin. (2) prelungeşte termenul de soluţionare a cererii prevăzut la alin. (1). 

 (4) În situația în care solicitantul nu completează/depune documentele solicitate în conformitate cu 

cerințele prevăzute la art. 4 alin. (2) în termenul prevăzut la alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice respinge motivat cererea de autorizare.,, 

 

5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,(1) Analiza cererii solicitantului, precum şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare se realizează de 

către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și 

Persoanelor Vârstnice.,, 

 

6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,(1) Solicitantul a cărui cerere de autorizare sau de prelungire a autorizaţiei a fost respinsă poate 

formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere a cererii. 

Contestația se depune la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, care 

are obligaţia soluţionării acesteia în termen de 30 de zile de la înregistrare și de comunicare a deciziei 

în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.,, 

 

7. Articolul 9 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 9 (1) Autorizația de funcționare eliberată în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) este valabilă 

pentru o perioadă de 4 ani și poate fi prelungită pentru perioade succesive de 4 ani. 

(2) Cererea de prelungire a autorizaţiei de funcţionare se depune cu 2 luni înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate a acesteia, termen care curge de la data înregistrării cererii la agenția 

teritorială competentă. 

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) însoțită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) se transmite 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice după îndeplinirea condiției 

și în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5). 

(4) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice soluționează cererea de prelungire a autorizației de funcționare cu respectarea condițiilor 

prevăzute la art. 3 și a termenelor stabilite la art. 6. 

(5) Cererile de prelungire a autorizației de funcționare depuse într-un termen mai mic de 2 luni 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate sunt respinse motivat de tardivitatea depunerii acestora. 

(6) Agenții de muncă temporară aflați în situația prevăzută la alin. (5) pot depune cerere pentru 

obținerea unei noi autorizații de funcționare în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre. 

 

8. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(3) Condiţiile de bază de muncă şi de angajare referitoare la durata timpului de lucru, munca 

suplimentară, repausul zilnic şi săptămânal, munca de noapte, munca în condiţii deosebite sau 

speciale, concediile şi sărbătorile legale, salarizarea, securitatea și sănătatea în muncă aplicabile 

salariaţilor temporari sunt, pe durata misiunii de muncă temporară la un utilizator, cel puţin acelea 

care s-ar aplica salariaţilor în cazul în care aceştia ar fi fost recrutaţi direct de către utilizator pentru a 

ocupa acelaşi loc de muncă.,, 

 

9. La articolul 11, după alineatul (3) se introduc patru alineate noi, alin. (31)-(34), cu următorul 

cuprins: 

,,(31) 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 

http://www.google.ro/url?q=http://www.gov.ro/ministerul-muncii-familiei-protectiei-sociale-si-persoanelor-varstnice__l1a111.html&sa=U&ei=YRtcUdSyIMSAOP3egdAJ&ved=0CCEQFjAD&usg=AFQjCNG-JTB5NiG_3WX__CVUUG5CMLEHwg
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alăptează şi protecţia copiilor, la 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, astfel cum sunt prevăzute în legislație, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă 

aplicabil, precum şi prin orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului. 

(32) Toate condiţiile de bază de muncă şi de angajare stabilite prin legislaţie, regulamentul intern, 

contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi prin orice alte reglementari specifice aplicabile 

utilizatorului sunt aplicabile în mod direct şi salariaţilor temporari pe durata misiunii de muncă 

temporară. Răspunderea pentru respectarea acestor condiţii revine utilizatorului. 

(33) În perioada realizării misiunii de muncă temporară concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, se acordă de agentul de muncă temporară. 

(34) 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 şi rămân în sarcina utilizatorului. Prin 

încheierea contractului de punere la dispoziţie, utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru 

deţinerea valabilă a autorizaţiilor/atestatelor/licențelor sau îndeplinirea condiţiilor speciale impuse de 

lege. 

 

10. După articolul 11 se introduce un nou articol, art. 111, cu următorul cuprins: 

,,Art. 111 (1) Utilizatorul realizează supravegherea, coordonarea și controlul salariatului temporar pe 

durata misiunii de muncă temporară acţionând întocmai ca un angajator.  

(2) Agentul de muncă temporară nu poate fi ţinut răspunzător pentru prejudiciile create utilizatorului 

de către salariatul temporar prin acte, fapte sau omisiuni care privesc activitatea ce face obiectul 

misiunii de muncă temporară, în legătură cu aceasta sau care decurg din aceasta.,, 

 

11. La articolul 13, alineatul (4) se completează și va avea următorul cuprins: 

,,(4) Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi cuprinde agenţii de 

muncă temporară autorizaţi şi pe cei cărora li s-a retras sau care au depus autorizaţia, și se publică 

trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar lunar se afişează pe pagina de Internet 

a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.,, 

 

12. La articolul 14, alineatul (1) se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: 

,,(1) În perioada de valabilitate a autorizației de funcționare, agentul de muncă temporară are 

obligația de a comunica agenției teritoriale competente orice modificare privind denumirea, sediul, 

înfiinţarea de sucursale și/sau puncte de lucru, în termen de 30 zile de la data producerii acestora.,, 

 

13. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(1) La încetarea activităţii, agentul de muncă temporară este obligat să depună autorizaţia de 

funcţionare, în original, în termen de 15 zile, la agenţia teritorială competentă.,, 

 

14. La articolul 15 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul 

cuprins: 

,,(11) Agentul de muncă temporară a cărei perioadă de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a 

expirat şi nu a depus autorizaţia în termenul prevăzut la alin. (1) este radiat din Registrul naţional de 

evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi.” 

http://www.google.ro/url?q=http://www.gov.ro/ministerul-muncii-familiei-protectiei-sociale-si-persoanelor-varstnice__l1a111.html&sa=U&ei=YRtcUdSyIMSAOP3egdAJ&ved=0CCEQFjAD&usg=AFQjCNG-JTB5NiG_3WX__CVUUG5CMLEHwg
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15. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 16 Autorizaţia de funcţionare a agentului de muncă temporară se retrage în următoarele situaţii: 

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

agentului de muncă temporară, conform legii; 

b) în cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b) și alin. (2); 

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

sancțiunii aplicate sau de condamnare, pentru situațiile prevăzute la art. 3 lit. c).,, 

 

16. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (21), cu următorul 

cuprins: 

,,(21) Inspectoratele teritoriale de muncă competente teritorial au obligația, ca în termen de 20 de zile, 

să comunice agențiilor teritoriale competente hotărârile judecătorești definitive de menținere a 

sancțiunilor aplicate sau de condamnare a agenților de muncă temporară pentru situațiile prevăzute la 

art. 3 lit. c).,, 

 

17. La articolul 19, după litera e) se introduc trei litere noi, lit. f) - h), cu următorul cuprins: 

,,f) efectuează instruirea salariaților temporari în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin 

realizarea instruirii introductiv-generale, a instruirii la locul de muncă și a instruirii periodice și 

supraveghează sănătatea acestora prin asigurarea de servicii de medicina muncii, cu excepția situației 

în care prin contractul de punere la dispoziție îndeplinirea acestor obligații este în sarcina agentului 

de muncă temporară; 

g) să obţină, să deţină sau să menţină valabile toate avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării 

activităţii pentru care salariaţii temporari îi sunt puşi la dispoziţie de agentul de muncă temporară prin 

contractul de punere la dispoziţie; 

h) să respecte prevederile legale în materia efectuării orelor suplimentare și/sau a acordării repausului 

săptămânal, și să transmită agentului de muncă temporară foile colective de prezență-pontajul în 

concordanță cu aceste reglementari și în termenul convenit prin contractul de punere la dispoziție.,, 

 

18. După articolul 19 se introduc două noi articole, art. 191 și art.192, cu următorul cuprins: 

,,Art. 191 În cazul încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 19 utilizatorul poartă răspunderea stabilită 

prin clauzele contractului de punere la dispoziție și de normele legale în vigoare. 

Art. 192 Atunci când solicită punerea la dispoziție de salariați temporari utilizatorul comunică 

agentului de muncă temporară cel puțin următoarele informații: 

a) nivelul de salarizare aplicabil pentru ocupațiile sau funcțiile existente sau similare la nivelul său și 

indemnizațiile, sporurile, alte adaosuri acordate; 

b) dacă există contract colectiv de muncă aplicabil la nivelul său; 

c) serviciile și facilitățile pe care le acordă; 

d) riscurile pe care le implică locurile de muncă pentru care solicită salariați temporari; 

c) dacă deține avizele necesare pentru activitate desfășurată în condiții de muncă deosebite sau 

speciale.,, 

 

19. Titlul Capitolului IV se completează şi va avea următorul cuprins: 

,,CAPITOLUL IV 

Dispoziții tranzitorii și finale,, 
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20. După articolul 22 se introduce un nou articol, art. 221, cu următorul cuprins: 

,,Art. 221 (1) Cererile de autorizare precum și cererile de prelungire a autorizațiilor depuse la 

agențiile teritoriale competente sau aflate în procedură de evaluare la nivelul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1256/2011 

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

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluționează în conformitate cu dispozițiile prezentei 

hotărâri. 

(2) Agenţii de muncă temporară care își desfăşoară activitatea în baza autorizaţiei de funcţionare pe 

perioadă nelimitată obţinută în baza dispoziţiilor Hotărârii nr. 938/2004 privind condiţiile de 

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

și agenții de muncă temporară care își desfășoară activitatea în baza autorizației de funcționare 

obținută conform dispozițiilor Hotărârii nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi 

procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, au obligaţia depunerii cererii de autorizare 

însoţită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) din 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.,, 

 

21. La art. 23, Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 şi 2 la prezenta 

hotărâre. 

 

ART. II În cuprinsul Hotărârii nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura 

de autorizare a agentului de muncă temporară, se înlocuiesc următoarele sintagme: 

a) ,,Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale,, cu sintagma ,,Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,,; 

b) ,,Legea nr. 53/2003, republicată,, și ,,Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată,, cu sintagma 

,,Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,,; 

c) ,,subunități fără personalitate juridică,,,, cu sintagma ,,sucursale și/sau puncte de lucru,,; 

d) ,,agențiile teritoriale pentru prestații sociale,, cu sintagma ,,agențiile teritoriale competente,,; 

 

Art. III Hotărârea nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare 

a agentului de muncă temporară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 

ianuarie 2012, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

ART. IV (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. 

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează 

Instrucţiunile 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. 
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ANEXA nr. 1 

 

 

Seria ............................ 

Nr. ................................ 

 

AUTORIZAŢIE DE 

FUNCŢIONARE 

Persoana juridică 

...................................., 

cu sediul în .....................................,  

cod unic de înregistrare (CUI) 

...................................................., 

înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului sub numărul de ordine 

......................................................., 

se autorizează ca agent de muncă 

temporară, în condiţiile legii. 

 

 

Data ............................. 

Semnătura 

..................... 

Semnătura de primire 

....................... 

Seria ......... nr. ........ 

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE 

Persoana juridică ...................................., 

cu sediul în .....................................,  

cod unic de înregistrare (CUI) 

...................................................., 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul de 

ordine ......................................................., 

se autorizează ca agent de muncă temporară, în condiţiile 

legii. 

Data emiterii:……………. Director, 

................. 

(semnătura şi ştampila) 

Faţa autorizaţiei 

 

Nr. crt. Perioada de prelungire a autorizaţiei Semnătura și ștampila 

     

     

     

     

   

Verso-ul autorizaţiei 

Falsificarea acestui document se pedepseşte conform dispoziţiilor legii penale. 
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ANEXA nr. 2 

 

REGISTRUL NAŢIONAL 

de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi 

 

 

Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Seria, numărul şi data eliberării autorizaţiei de funcţionare 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

agentului de 

muncă 

temporară 

Sediul 

social 

Codul unic 

de 

înregistrare 

Numărul 

de 

telefon/fax 

A 

Perioada 

prelungirii 

autorizaţiei 

de 

funcţionare 

MENȚIUNI 

1.               

2.               

3.               

4.               

 


