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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

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

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

La propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Guvernul României a aprobat, în luna iulie 2018, 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul forţei de muncă.  

Concret, modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 

ocupării forței de muncă prevăd că, pentru încadrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, 

cuantumul subvențiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se majorează de la 900 lei la 

2.250 lei, astfel: 

 angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenţi ai 

unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru 

fiecare absolvent încadrat; 

 angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenţi 

din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 lei, pe o 

perioadă de 18 luni; 

 angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, şomeri în 

vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici 

susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare 

persoană angajată din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă 

sau de serviciu cel puţin 18 luni; 

 angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a 

încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie 

legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin 

raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, 

pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 2.250 lei; 

 angajatorii care încadrează în muncă, cu normă întreagă, şomeri care, în termen de 5 ani de la 

data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială 

sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita 

pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii 

condiţiilor respective, de 2.250 lei. 

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de 

acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate beneficiază lunar, pentru 
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fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării 

tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data 

încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. 

În același timp, cuantumul primei de activare acordată șomerilor înregistrați care nu beneficiază de 

indemnizație de șomaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, în situaţia în care se angajează cu normă 

întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni. 

Totodată, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2018 au fost aduse modificări Legii nr. 

279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolvenții de învățământ superior.  

În acest sens, angajatorii care încheie, în condiţiile legii, un contract de ucenicie sau de stagiu, după 

caz, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o 

sumă în cuantum de 2.250 lei/lună. Suma acordată anterior era de 1.125 lei, în cazul ucenicilor, și 

1.350 lei, în cazul absolvenților.  

Urmare adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2018, sunt necesare modificări și 

completări ale prevederilor, incidente noilor dispoziții introduse în aceste acte normative, din cadrul a 

4 hotărâri de Guvern, respectiv Norme metodologice și Proceduri de aplicare. 

2. Schimbări preconizate 

Principalele reglementări cuprinse în proiectul de hotărâre a Guvernului vizează modificarea și 

completarea, 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, 

 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,  

 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de 

muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013,  

 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,  

astfel încât să se asigure punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.60/2018 și se referă, în principal, la: 

 modalitatea de plată a primei de activare acordată în două tranșe; 

 modificarea termenului de plată a sumelor lunare cuvenite angajatorilor ca subvenții, în vederea 

asigurării efectuării în mod optim a tuturor operaţiunilor necesare în acest sens. 

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 
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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 

      

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 forței de muncă. 

 

 

 

Ministrul Muncii și Justiției Sociale 

Lia – Olguța VASILESCU 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

Ministrul Finanțelor Publice 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 

Ministrul Justiției 

Tudorel TOADER 

 

 

 
  


