
 

 

 

PROIECT 

 

ORDIN 

Nr.___________din____________2018 

pentru modificarea şi completarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art.841 

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

de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009 

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 842 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul  

 

 

ORDIN 

 

Art. I - Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art.841 din Legea nr. 76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată prin 

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009, publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 266 din 23 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

1. La articolul 4 alineatul (1), literele c), e) și f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„c) adeverinţa emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură 

electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat care să ateste menţinerea raporturilor de 

muncă ori de serviciu pe perioada stabilită pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevăzut la 

art. 841 din lege; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) situaţie privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentând ajutorul financiar 

solicitat, întocmită pentru fiecare absolvent în parte, conform modelului prevăzut în anexa nr.3; 

f) statele de plată, în copie certificată de angajator, care să prevadă distinct drepturile salariale ale 

absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu 

sunt menţinute după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada 

de unu, respectiv 2 ani, precum şi contribuţiile sociale datorate şi/sau contribuţia asiguratorie 

pentru muncă datorată de angajator pentru absolvenţii respectivi şi semnătura acestora.” 



   2. Anexele 1 şi 3 la Procedură se modifică şi se înlocuiesc cu Anexa 1 şi Anexa 2 la prezentul 

ordin. 

Art. II - Anexa 1 şi Anexa 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 

Lia - Olguţa VASILESCU 

 

 

 

 

 

 


