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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr.79/2017 a fost modificată Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Programului de 
Guvernare 2017-2020, în sensul că începând cu data de 1 ianuarie 2018, au fost eliminate contribuţiile 
de asigurări pentru şomaj și contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale prin 
abrogarea, din Codul fiscal, a Capitolului IV ”Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului 
asigurărilor pentru şomaj” al Titlului V ”Contribuţii sociale obligatorii”, cuprinzând articolele 184-191, 
respectiv a Capitolului VII ”Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, 
datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 
200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu 
modificările ulterioare”, cuprinzând articolele 209-215. 

Totodată, prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă, după Capitolul VIII al Titlului V ”Contribuţii sociale 
obligatorii” din Codul fiscal  s-a  introdus un nou capitol, Capitolul IX "Contribuţia asiguratorie pentru 
muncă", cuprinzând articolele 2201- 2207. 

Art. 2201 prevede contribuabilii  care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă, astfel:  

„Contribuabilii obligaţi la plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă sunt, după caz: 

  a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru 
cetăţenii români, cetăţeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul 
sau reşedinţa în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul 
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este 
parte; 

 b) persoanele fizice cetăţeni români, cetăţenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, 
conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, şi care realizează în România venituri din salarii sau 
asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile 
în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care 
România este parte.” 

Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă este de 2,25%. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 2204 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 modificată și 
completată prin O.U.G. nr. 79/2017, a fost definită și „baza lunară de calcul al contribuţiei 
asiguratorii pentru muncă, stabilindu-se că aceasta reprezintă suma câştigurilor brute realizate din 
salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de 
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securitate socială la care România este parte. 

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 220^6 din această ordonanţă de urgenţă, persoanele fizice şi juridice 
prevăzute la art. 220^1 lit. a) au obligaţia de a calcula contribuţia asiguratorie pentru muncă şi de a o 
plăti la bugetul de stat, într-un cont distinct, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru 
care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se 
plătesc veniturile, după caz. Persoanele fizice prevăzute la art. 220^1 lit. b) efectuează plata 
contribuţiei până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. 

Din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat, se distribuie lunar, până la 
sfârșitul lunii în curs, o cotă de: 

a) 15%,  care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza 
Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale, cu modificările ulterioare; 

b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj; 

c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru  accidente de munca si boli profesionale; 

d) 40% , care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru 
plata concediilor medicale; 

e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.” 

Cotele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) se pot modifica prin legea anuală a bugetului de stat. 

 

La propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Guvernul României a aprobat, în luna decembrie 
2017, Ordonanţa de Urgenţă nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, 
ce are în vedere corelarea prevederilor acestor legi cu cele ale Codului fiscal modificat.  

Principalele prevederi ale actului normativ menţionat vizează: 

• redefinirea sintagmelor „stagiu de cotizare” și „asigurat”; 

• introducerea unor tipuri noi de persoane în categoria persoanelor asigurate obligatoriu, prin 
efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, determinată de extinderea bazei de calcul al 
contribuţiei asiguratorii pentru muncă, respectiv cu titlu de exemplu administratorii societăţilor, 
companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, care 
desfășoară activitate pe baza de contract de mandat; 

• redefinirea categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul 
asigurărilor pentru șomaj, determinată de eliminarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, în sensul menţinerii ca persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul 
asigurărilor pentru șomaj a categoriilor de persoane care realizează venituri asupra cărora în 
prezent există obligaţia de plată a contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj; redefinirea 
are în vedere evidenţierea categoriilor de persoane care se regăseau și până în prezent la art. 19 
lit. f) din Legea nr. 76/2002, precum și la art. 216-219 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal nemodificat prin O.U.G. nr. 79/2017. 

 persoanele care își desfășoară activitatea în funcţii alese în cadrul persoanelor juridice 
fără scop patrimonial, respectiv entităţi, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de 
organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, cum ar fi: asociaţii, fundaţii, 
partide politice, organizaţii patronale, organizaţii sindicale, case de ajutor reciproc, culte 
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religioase, pe durata mandatului, cu excepţia președintelui asociaţiei de proprietari sau a 
altor persoane, care desfășoarã activitate în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu 
modificãrile și completãrile ulterioare;  

 directorii care desfășoară activitate pe bază de contract de mandat şi membrii 
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de 
supraveghere, pe durata mandatului, precum şi managerii care  desfăşoară activităţi pe 
bază de contract în baza contractului de management prevăzut de lege; 

 persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în 
România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al 
Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care autorităţile 
competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorităţi stabilesc 
că, pentru veniturile realizate în afara României, legislaţia aplicabilă în domeniul 
contribuţiilor sociale obligatorii este cea din România; 

 persoanele fizice cetăţeni români, cetăţenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care 
au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, şi care realizează în România 
venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub 
incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. 

• reglementarea unor excepţii de la persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul 
asigurărilor pentru șomaj, având în vedere eliminarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj şi veniturile care constituie baza de calcul a contribuţiei asiguratorie pentru muncă, 
precum şi faptul că pentru aceste persoane nu exista obligaţia de plată a contribuţiilor la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv persoanele care au statut de pensionar şi, prin 
urmare nu mai pot fi asiguraţi pentru şomaj, precum şi președintele asociaţiei de proprietari sau 
alte persoane, care desfășoară activitate în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu 
modificările și completările ulterioare;  

• condiţiile în care se pot asigura facultativ categoriile de persoane prevăzute la art. 20 din lege, 
prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în temeiul acestui contract 
de asigurare a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Contribuţia se plăteşte la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, astfel cum este reglementat şi în prezent, de persoanele 
prevăzute la art. 20 din lege care se asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj prin 
încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj, iar cota contribuţiei este stabilită, în mod 
corespunzător, prin raportare la cota prevăzută la art. 220^6 alin.(4) lit. b) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care revine bugetului 
asigurărilor pentru şomaj din cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă prevăzută la art.220^3 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

• completarea situaţiilor în care se pot găsi șomerii în vederea stabilirii dreptului la indemnizaţia 
de șomaj, corespunzător categoriilor de persoane stabilite la art. 19 din lege; 

• modificarea modalităţii de constituire a veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, din 
sumele care se distribuie bugetului asigurărilor pentru șomaj, conform art. 220^6 alin.(4) lit.b) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din 
contribuţia asiguratorie pentru muncă; 

• eliminarea, din categoria cheltuielilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a plăţii 
contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii indemnizaţiilor de șomaj, 
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stabilite potrivit legii; 

• stabilirea faptului că perioadele în care angajaţii sau, după caz, şi angajatorii au datorat 
contribuţii de asigurări pentru şomaj în sistemul asigurărilor pentru şomaj în România până la 
data eliminării acestei contribuţii şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile şi 
convenţiile internaţionale la care România este parte, precum și perioadele în care persoanele 
sunt asigurate obligatoriu sau facultativ, în condiţiile eliminării contribuţiilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj pentru persoanele asigurate obligatoriu, constituie stagiu de cotizare; 

• prevederea faptului că veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de șomaj se 
stabilesc prin normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 și se declară prin Declaraţia 
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate, prevăzută de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• modificări ale prevederilor legii privind acordarea unor măsuri de stimulare a ocupării forţei de 
muncă, în vederea remedierii unor aspecte rezultate ca urmare a aplicării în practică a acestor 
prevederi; 

• stabilirea faptului că sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă 
finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit 
dispoziţiilor legale, încheierea de convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 
teritoriale, nu se mai deduc de către angajator din contribuţia asiguratorie pentru muncă 
prevăzută de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și 
se acordă de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în condiţiile prevăzute 
prin normele metodologice de aplicare a legii; 

• dispoziţii tranzitorii privind acordarea indemnizaţiei de șomaj și constituirea stagiului de cotizare 
pentru persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, precum și pentru persoanele asigurate 
facultativ, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, privind acordarea primei de activare prevăzută 
la art.73^, a  primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 sau primei de relocare prevăzută 
la art.76^2, precum și privind acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă 
finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj angajatorilor care încheie convenţii cu agenţiile 
pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale; 

• redefinirea principiului contributivităţii, conform căruia Fondul de garantare se constituie prin 
distribuirea din contribuţia asiguratorie pentru muncă  datorată de angajatori la bugetul de stat 
a cotei prevăzute la art.220^6 alin.(4) lit. a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

• redefinirea principiului obligativităţii, potrivit căruia angajatorii au, conform legii, obligaţia de a 
participa la constituirea Fondului de garantare, prin plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă 
prevăzuta la art.220^3  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

• modificarea definiţiei angajatorului în Legea nr. 200/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, ca persoana fizică sau persoana juridică, ce poate să angajeze forţă de muncă pe 
bază de contract individual de muncă sau raport de muncă, în condiţiile legii; 

• modalitatea de constituire a resurselor financiare ale Fondului de garantare din sumele care se 
distribuie  Fondului de garantare , conform art. 220^6  alin.(4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuţia asiguratorie 
pentru muncă; 

• obligaţia angajatorilor de a plăti, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
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modificările și completările ulterioare, contribuţia asiguratorie pentru muncă; 

• stabilirea faptului că din sumele realizate din activitatea de colectare a contribuţiei asiguratorie  
pentru muncă se distribuie la Fondul de garantare cota prevăzută la art. 220^6 alin.(4) lit.a) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Tot în luna decembrie 2017, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 250/2017 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, prin care s-a introdus prima de inserţie. Această primă este acordată, potrivit prevederilor 
Programului de Guvernare 2017-2020, pentru stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor în primele 
60 de zile de la absolvire, ca alternativă la acordarea indemnizaţiei de șomaj, înlocuind prima de 
încadrare prevăzută la art. 73^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Urmare aprobării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.95/2017, a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2017 și a Legii nr. 250/2017 invocate, sunt necesare modificări și completări ale 
prevederilor incidente noilor dispoziţii introduse în aceste acte normative  din cadrul a  6 hotărâri de 
Guvern, respectiv: 

• Normele 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; 

• Procedurile 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; 

• Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul 
de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013; 

• Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
473/2014; 

• Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea 
încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
726/2007; 

• Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.200/2006 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1850/2006. 

2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de act normativ conţine prevederi în scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor O.U.G. 
nr.95/2017, ale  O.U.G. nr. 79/2017 și ale Legii nr. 250/2017,  precum și pentru clarificarea modalităţii 
de acordare a unor drepturi și eliminarea/introducerea unor documente noi pentru  acordarea acestora, 
în unele situaţii constatate prin aplicarea prevederilor actelor normative de către agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă în practica acestora. 

Astfel, principalele reglementări privind modificarea și completarea 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 și completarea 
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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 se referă la: 

• introducerea persoanelor care realizează venituri  incluse în baza de calcul al contribuţiei 
asiguratorii pentru muncă și care se acordă de către angajator sau plătitorul de venit persoanelor 
prevăzute la art.19 din lege, ulterior încetării contractului individual de muncă, contractului de muncă 
temporară, raportului de serviciu, mandatului pentru care au fost numite sau alese, contractului de 
management sau contractului de mandat, conform prevederilor legale, cu excepţia veniturilor din 
salarii și asimilate salariilor stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și 
irevocabile/hotărâri judecătorești rămase definitive și executorii în categoria persoanelor care nu 
realizează venituri potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. 
b) şi alin. (3) lit. b) şi art. 66 alin. (1) din lege; 

• redefinirea sintagmei “nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii”, potrivit art. 34 alin. 
(1) lit. c) din lege, prin includerea în această categorie, pe lângă persoanele care nu solicită 
pensionarea anticipată, şi a persoanelor care nu solicită pensionarea anticipată parţial; 

• reglementarea modalităţii de certificare a stagiului minim de cotizare, precum şi a stabilirii 
dreptului la indemnizaţie de şomaj, prin corelarea cu modificările prevederilor Legii nr.227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare ce are în vedere: 

- obligaţia angajatorilor de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de 
serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru 
muncă, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de 
serviciu, pentru care s-a datorat, conform prevederilor legale, la bugetul de stat, contribuţia 
asiguratorie pentru muncă,  

- extinderea acestei obligaţii la plătitorii veniturilor persoanelor cărora le-a încetat activitatea 
desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit.  c), d1), k) și l) din lege, 
precum și persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic 
prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. m). 

• includerea unei noi modalitatăţi de stabilire a certificării stagiilor de cotizare realizate ulterior 
datei de 1 martie 2002, respectiv pe baza informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate, prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, depuse de 
persoana prevăzută la art. 19 lit. i) care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de 
muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice; 

• clarificarea tipurilor de venituri care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de șomaj, 
respectiv veniturile incluse în baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă pe ultimele 12 
luni în care s-a realizat stagiu de cotizare; 

• clarificarea faptului că baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă pentru 
fiecare lună din ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare, respectiv cea din cuprinsul 
declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate, prevăzută în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
este pusă la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, pe cale electronică, din sistemul 
informatic al Ministerului Finanţelor Publice; 

• stipularea posibilităţii de prezentare a cererii privind acordarea serviciilor de preconcediere 
personal sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin fax sau e-mail precum şi 
extinderea termenului de depunere a acesteia cu 5 zile de la data primirii solicitării, în situaţia în care 
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nu este lizibilă sau completă;     

• reglementarea prevederilor de transmitere a cererilor și a documentelor, de către persoanele 
îndreptăţite, pentru a beneficia de anumite drepturi sau măsuri prevăzute de lege, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, precum și a situaţiei în care documentele 
transmise în termen prin modalităţile menţionate nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate 
documentele, prin introducerea posibilităţii ca agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă 
să solicite redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele 
transmise ca urmare a acestei solicitări să fie considerate depuse în termen; 

• reglementarea condiţiilor de acordare a primei de inserţie prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege 
şi a categoriilor de beneficiari, respectiv a persoanelor care sunt absolvenţi ai instituţiilor de 
învăţământ sau absolvenţi ai şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au avut raporturi 
de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncă, se 
înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, 
reşedinţa, şi se încadrează în muncă în termen de 60 de zile de la data absolvirii, ulterior înregistrării; 

• detalierea actelor necesare, termenelor şi modalităţii de depunere a acestora, în vederea 
acordării de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a primei de inserţie; 

• definirea modalităţii de plată a dreptului bănesc reprezentând prima de inserţie prevăzută la art. 
73^1 alin.(1) din lege şi stabilirea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau, după caz, 
a municipiului Bucureşti responsabile cu plata acesteia; 

• reglementarea obligaţiei beneficiarilor primei de inserţie de a prezenta la agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă teritoriale la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat 
dosarul, dovada emisă de angajator că sunt încadraţi şi termenele prevăzute în acest scop; 

• reglementarea prevederilor de transmitere a documentelor, de către persoanele îndreptăţite, 
pentru a beneficia de prima de inserţie, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau 
e-mail, precum și a situaţiei în care documentele transmise în termen prin modalităţile menţionate nu 
sunt lizibile, prin introducerea posibilităţii ca agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă să 
solicite redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele 
transmise ca urmare a acestei solicitări să fie considerate depuse în termen; 

• stabilirea faptului că, în vederea efectuării plăţii celei de a doua tranșe a primei de inserţie 
documentele doveditoare se transmit de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază 
persoana are stabilit noul domiciliu sau reşedinţa, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene 
sau, după caz, a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă; 

• stabilirea termenului general de prescripţie a dreptului sub formă de primă de inserţie, stabilit şi 
neîncasat de beneficiar; 

• completarea documentelor necesare pentru acordarea primelor de mobilitate; 

• stabilirea faptului că, în vederea efectuării plăţii celei de a doua tranșe a primei de instalare 
documentele doveditoare se transmit de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază 
persoana are stabilit noul domiciliu sau reşedinţa, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene 
sau, după caz, a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă; 

• completarea condiţiilor de acordare precum şi a documentelor necesare pentru solicitarea primei 
de relocare;  

• clarificarea modului de stabilire  a cuantumului cheltuielilor pentru plata facturilor emise de 
furnizorii de utilităţi în situaţia în care acestea cuprind o perioadă de facturare mai mare sau mai mică 
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decât perioada pentru care se acordă prima de relocare, respectiv proporţional cu numărul de zile 
calendaristice din luna pentru care se acordă prima de relocare; 

• reglementarea situaţiei în care, în vederea încheierii contractului de finanţare pentru acordarea 
subvenţiilor prevăzute la art. 77^1 din lege, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
contribuţia asiguratorie pentru muncă, prevăzută la art. 77^2 alin. (2) lit. b) din lege, se calculează la 
valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare 
iar cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă este cea în vigoare în luna în care se încheie acesta; 

• restrângerea condiţiilor de verificare şi acordare a sumei lunare cuvenite potrivit art.80, art. 85, 
art. 93^4  şi art. 93^6 din lege, respectiv a documentelor solicitate angajatorilor; 

• stipularea posibilităţii de redepunere a documentelor transmise în termen care nu sunt lizibile 
până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea măsurilor de stimulare 
prevăzute la art. 80, art.85, art. 93^4 şi art. 93^6; 

• clarificarea faptului că sumele lunare cuvenite conform art. 80, 85, 93^4 şi 93^6 din lege se 
acordă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare 
expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor 
sume; 

• înlocuirea și abrogarea unor anexe, corespunzător modificărilor și completărilor menţionate; 

• corelarea prevederilor Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei 
de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările și 
completările efectuate în cadrul Normelor metodologice. 

 

Principalele reglementări privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 
şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
473/2014 se referă la: 

• restrângerea condiţiilor de verificare şi acordare a sumelor lunare cuvenite potrivit legii, precum 
şi stabilirea termenului de depunere a documentelor până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare 
lunii pentru care solicită aceste sume; 

• stipularea posibilităţii de redepunere a documentelor transmise în termen care nu sunt lizibile 
până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită acordarea acestor sume prevăzute de 
lege; 

• clarificarea faptului că sumele lunare cuvenite conform legii se acordă pentru luna pentru care 
documentele care nu sunt lizibile sunt corectate şi depuse până în ultima zi a lunii următoare  lunii 
pentru care solicită această sumă; 

• reglementarea prevederilor de transmitere a cererilor și a documentelor, de către persoanele 
îndreptăţite, pentru a beneficia de anumite drepturi sau măsuri prevăzute de lege, personal, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, precum și a situaţiei în care 
documentele transmise în termen prin modalităţile menţionate nu sunt lizibile, prin introducerea 
posibilităţii ca agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă să solicite redepunerea acestora 
până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestor sume, iar documentele 
transmise ca urmare a acestei solicitări să fie considerate depuse în termen; 
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• stabilirea situaţiei în care pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu 
sunt lizibile în termenul legal, drepturile băneşti lunare prevăzute de lege nu se acordă, iar această 
perioadă face parte din perioada de acordare a acestor drepturi; 

• reglementarea faptului că sumele cuvenite conform legii se acordă de agenţia pentru ocuparea 
forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a 
documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume; 

• modificarea unor anexe, corespunzător modificărilor normelor metodologice. 

 

Principalele reglementări privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 726/2007 se referă la: 

• restrângerea condiţiilor de verificare şi acordare a sumelor lunare cuvenite potrivit legii, precum 
şi stabilirea termenului de depunere a documentelor până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare 
lunii pentru care solicită aceste sume; 

• stipularea posibilităţii de redepunere a documentelor transmise în termen care nu sunt lizibile 
până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită acordarea acestor sume prevăzute de 
lege; 

• reglementarea prevederilor de transmitere a cererilor și a documentelor, de către persoanele 
îndreptăţite, pentru a beneficia de anumite drepturi sau măsuri prevăzute de lege, personal, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, precum și a situaţiei în care 
documentele transmise în termen prin modalităţile menţionate nu sunt lizibile, prin introducerea 
posibilităţii ca agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă să solicite redepunerea acestora 
până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestor sume, iar documentele 
transmise ca urmare a acestei solicitări să fie considerate depuse în termen; 

• reglementarea faptului că suma reprezentând stimulentul financiar cuvenită conform art. 1 din 
lege se acordă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii 
următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea 
acestei sume; 

• modificarea unor anexe, corespunzător modificărilor normelor. 

 

Principalele reglementări privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1850/2006 se referă la: 

• abrogarea prevederilor referitoare la definirea salariaţilor încadraţi cu contract individual de 
muncă şi a cotei contribuţiei datorate de angajatorii prevăzuţi la art. 7 din lege la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj; 

• modificarea contribuţiilor sociale datorate de angajatorii în stare de insolvenţă prin completarea 
acestora cu contribuţia asiguratorie pentru muncă și, după caz, contribuţia de asigurări sociale, 
datorate de angajatori începând cu data de 01.01.2018. 
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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. 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

Nu e cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul. 

21. Impact asupra sarcinilor administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 

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 

(2015) 

Următorii patru ani 

(2016 – 2019) 

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 
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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 – 
bugetul asigurărilor pentru șomaj: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

      

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat – 
bugetul asigurărilor pentru șomaj 

      

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 -   

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:  

Nu este cazul. 

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

Nu este cazul. 

1^1.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 
achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 
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    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  

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 și Consiliului Economic şi Social. 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 
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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 

 

 Alte informaţii. 

Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate, supunem aprobării Guvernului prezentul proiect de Hotărâre pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă. 

 

 

 

Ministrul Muncii și Justiţiei Sociale 

Lia – Olguţa VASILESCU 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

Ministrul Finanţelor Publice 

Ionuţ MIȘA 

 

 

Ministrul Justiţiei 

Tudorel TOADER 
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