
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin  Hotărârea 

Guvernului nr. 174/2002 și pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a 

acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În anul 2015, Parlamentul României a aprobat Legea nr. 195/2015 pentru  completarea Legii nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504/08.07.2015. 

Prin această modificare legislativă  a fost reintrodusă măsura de subvenționare, din bugetul asigurărilor 

pentru șomaj, a cheltuielilor efectuate în cadrul realizării unor programe care au drept scop ocuparea 

temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru executarea de lucrări și activități de interes 

pentru comunitățile locale. 

Legea nr. 195/2015 prevede că : 

 din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale pot fi 

subvenţionate, în principal, următoarele categorii de servicii: 

    a) servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor 

lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii 

neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale; 

    b) servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii 

neguvernamentale şi alte organisme, în condiţiile legii. 

 angajarea persoanelor conform prezentului articol se va face numai în condiţiile încadrării în 

cheltuielile bugetare. 

 subvenţiile se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit 

contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de 

cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de 

muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni. 

 cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual 

de muncă din rândul şomerilor este: 

    a) în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă; 



 

    b) în perioada 1 noiembrie - 31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă 

contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia. 

 subvenţiile se acordă angajatorilor, inclusiv societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes 

local sau judeţean, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor 

aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.    

Ca urmare, este necesară modificarea, în mod corespunzător, a Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

a Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de 

finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

377/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

1. Schimbări preconizate: 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

a Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de 

finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

377/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor art. 771 

și 772 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost completată prin Legea nr. 195/2015. 

Astfel, principalele reglementări privind modificarea Normelor metodologice și a Procedurilor se referă 

la : 

 cuprinderea în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru 

executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale a persoanelor neocupate, 

înregistrate ca şomeri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, indiferent 

dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;  

 acordarea măsurii prevăzute la art. 771 din lege în conformitate cu prevederile art.95 alin.(3) din 

lege, în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, 

instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se 

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

 neacordarea măsurii prevăzute la art. 771, în conformitate cu prevederile art.95 alin.(12) din lege, 

angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 posibilitatea subvenţionării, din sursele prevăzute la art. 771 alin.(1) din lege, şi a altor activităţi 

de interes pentru comunităţile locale, în afara categoriilor de servicii prevăzute la art.771 alin.(2) 

lit.a) şi b) din lege, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale; 

 obligația angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare 

privind achiziţiile publice de a încheia un contract de finanțare, conform modelului prevăzut în 

anexa nr. 14, cu agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru a beneficia de 

subvenţiile prevăzute la art. 771 din lege; 

 prestarea serviciilor și activităţilor prevăzute în lege și în norme de către angajatorii prevăzuți la 

art.49 alin.(1) din norme, în baza contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice 

locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice; 



 

 condițiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorii pentru a putea beneficia de 

subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru prestarea unui 

serviciu sau a unei activităţi dintre cele eligibile potrivit legii; 

 modalitățile de întocmire anuală a programelor de ocupare temporară a forţei de muncă din 

rândul şomerilor de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, de aprobare ale acestora 

de către autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art.772 din lege, precum și cea de 

repartizarea a numărului de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

 asigurarea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a forţei de muncă 

solicitată de angajatori, din rândul şomerilor, în vederea încheierii contractului de finanțare, prin 

mediere și repartizare a şomerilor, în vederea încadrării în muncă la angajatorii care au obţinut 

aprobare, în limita locurilor din programul de ocupare temporară; 

 definirea sintagmei „organizate de autorităţile publice locale” prevăzută la art.771 alin.(2) lit.a) 

şi b) în sensul aplicării acestor dispoziții;  

 obligația angajatorilor de a încheia cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor 

contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni; 

 obligația de a anexa la contractul de finanțare, în copie, contractele individuale de muncă ale 

persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor şi contractul de achiziţie publică; 

 posibilitatea ca angajatorul să încadreze în muncă alte persoane din rândul şomerilor înregistraţi 

în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care există persoane 

încadrate în muncă inițial, ale căror raporturi de muncă încetează, în condiţiile legii, înainte de 

expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, cu condiţia ca durata pentru care sunt 

încheiate contractele individuale de muncă ale acestora să nu fie mai mare decât perioada 

cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă şi data expirării duratei pentru care au fost 

încadrate în muncă persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat; 

 modalitatea de acordare a cuantumurilor lunare ale subvenţiilor prevăzute la art. 772 alin. (2) din 

lege, angajatorilor, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu 

contract individual de muncă din rândul şomerilor, proporţional cu timpul efectiv lucrat; 

 definirea sintagmei „contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente 

acestuia”, prevăzută la art.772 alin. (2) lit. b) din lege; 

 valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei 

de muncă avut în vedere la acordarea subvenţiilor; 

 documentele care trebuie depuse lunar de către angajator și autoritatea administraţiei publice 

locale, pentru finanţarea cheltuielilor cu forţa de muncă încadrată din rândul şomerilor, precum și 

termenele de depunere;  

 modificarea Anexei nr.14 din Normele metodologice. 

3. Alte informaţii .  

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat. 

Nu e cazul. 



 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul. 

3. Impactul social 

Implementarea măsurii prevăzute de dispozițiile art. 771 și 772 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, completată prin Legea nr. 195/2015 va determina influențe pozitive semnificative asupra 

ocupării forței de muncă. 

4. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii  

Nu este 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) 

 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul curent Următorii patru 

ani 

Media pe cinci 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: 

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. 

      

7. Alte informaţii -  Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri nu 

presupune eforturi bugetare suplimentare. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor 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;  

Ordinul nr. 308/2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind 

aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor 

pentru dezvoltarea comunităţilor locale", cu modificările și completările ulterioare. 

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

Nu este cazul. 

 

1^1.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

   

  a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

 Nu este cazul. 

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

transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

 

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  

 



 

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 

 

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 a fost transmis spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din România, Asociaţiei 

Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România şi 

Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.. 

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 a fost supus 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, Consiliului Economic şi Consiliului 

Concurenței. 

6. Alte informaţii Nu este 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 

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie 

publică, republicată 

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 este 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 

2. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 



 

Faţă de cele prezentate, supunem aprobării Guvernului prezentul proiect de Hotărâre pentru 

modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

174/2002 și pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării 

forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 377/2002. 
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