
 

 

Anexa 

 

PROCEDURĂ 

de transmitere de către de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 

unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de executare silită proprii a titlurilor 

executorii prin care sunt individualizate creanţele reprezentând sumele acordate în mod 

necuvenit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi orice alte debite constituite la 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din  

contribuţia asiguratorie pentru muncă 

 

Art. 1 - Obiectul prezentei proceduri îl constituie transmiterea de către Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de executare 

silită proprii către organul fiscal central a titlurilor executorii în care sunt individualizate 

creanţele reprezentând sumele acordate în mod  necuvenit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 

precum şi orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele 

provenind din contribuţia asiguratorie pentru muncă, respectiv: 

a) titlurile executorii, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate, 

respectiv necontestate în termenul legal, sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive prin 

care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva acestora, aflate la data de 31 decembrie 2017 

în evidenţele contabile ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţilor din 

subordinea acesteia care nu au organe de executare silită proprii, pentru care nu s-a împlinit 

termenul general de prescripţie legal; 

b) titlurile executorii, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate, 

respectiv necontestate în termenul legal, sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive prin 

care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva acestora, aflate după data de 1 ianuarie 2018 

în evidenţele contabile ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţilor din 

subordinea acesteia care nu au organe de executare silită proprii. 

 

Art. 2 - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de 

executare silită proprii vor proceda la inventarierea atât a debitelor aflate în evidenţă la data de 

31 decembrie 2017, cât şi a debitelor constituite după această dată. 

 



 

 

 

Art. 3 - (1) În situaţia debitelor aflate în sold la data de 31 decembrie 2017, titlurile executorii 

însoţite, după caz, de dosarele de executare silită aferente vor fi transmise organului fiscal central 

în termen de 90 de zile de la data inventarierii, în vederea preluării lor în executare silită, pe bază 

de proces-verbal de predare-primire. 

(2) Transmiterea cu întârziere a titlurilor executorii nu împiedică efectuarea, după caz, în 

continuare, a executării silite a acestora în condiţiile în care nu a intervenit prescripţia dreptului 

de a cere executarea silită. 

 

Art. 4 - Dosarele debitorilor declaraţi insolvabili şi evidenţiaţi într-o situaţie separată, în afara 

bilanţului, la data de 31 decembrie 2017, vor fi transmise organului fiscal central în termen de   

90 de zile de la data inventarierii. 

 

Art. 5 - (1) În situaţia debitelor înregistrate în evidenţele contabile după data de 1 ianuarie 2018, 

titlurile executorii vor fi transmise organului fiscal central în termen de 60 de zile de la data 

comunicării titlului executoriu, în vederea preluării în executare silită, cu adresă de înaintare 

pentru fiecare titlu executoriu în parte. 

(2) Transmiterea cu întârziere a titlurilor executorii nu împiedică efectuarea, după caz, în 

continuare, a executării silite a acestora în condiţiile în care nu a intervenit prescripţia dreptului 

de a cere executarea silită. 

 

Art. 6 - Organul fiscal central căruia i-a fost transmis spre executare silită un titlu executoriu de 

către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau de către unităţile din subordinea 

acesteia care nu au organe de executare silită proprii va confirma acestora preluarea spre 

executarea silită a debitului, în termen de 30 de zile de la primirea titlului executoriu. 

 

Art. 7  - În cazul în care titlurile executorii emise de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă sau de către unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de executare silită 

proprii nu cuprind unul din următoarele elemente: numele şi prenumele, codul numeric personal, 

domiciliul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnătura organului care l-a emis şi dovada 

comunicării acestora sau constată că a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită, 

organul fiscal central restituie titlurile executorii emitenţilor în termen de 30 de zile de la data 

primirii. 



 

 

 

Art. 8  - Titlul executoriu valid şi în privinţa căruia nu a intervenit prescripţia dreptului de a cere 

executarea silită, însoţit de procesul-verbal de predare-primire/adresă pentru fiecare titlu 

executoriu în parte, constituie documente justificative pentru preluarea titlului executoriu spre 

executare silită de către organul fiscal central. 

 

Art. 9 - Documentul de confirmare a preluării titlului executoriu, însoţit de procesul-verbal de 

predare-primire/adresă pentru fiecare titlu executoriu în parte, constituie document justificativ  

pentru predarea titlului executoriu de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

sau, după caz, de către unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de executare silită 

proprii. 

 

Art. 10 - Deciziile de revizuire sau anulare a unor titluri executorii emise de unităţile din 

subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă care nu au organe de executare 

silită proprii se transmit, în termen de 10 zile, organului fiscal central, cu adresă de înaintare 

pentru fiecare titlu executoriu în parte. 

 

Art. 11 - În temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 76/2002 privind 

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

completările ulterioare, precum şi ale art. 163 alin. (116) şi art. 226 alin. (10) din Legea               

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

debitele recuperate de organul fiscal central se virează integral în conturi distincte ale Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau, după caz, ale unităţilor din subordinea acesteia 

care nu au organe de executare silită deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în scopul stingerii 

debitelor înregistrate în contabilitatea acestora şi a reîntregirii veniturilor bugetului asigurărilor 

pentru şomaj, în funcţie de natura sursei la care a fost creat debitul. 

 

Art. 12 - Eventualele plăţi efectuate de debitori reprezentând sume înscrise în titlurile executorii 

ce au făcut obiectul predării-primirii, în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă sau, după caz, ale unităţilor din subordinea acesteia care nu au organe de executare silită, 

după data preluării debitului de către organul fiscal central, se vor comunica organului fiscal 

central în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea acestora. 

 



 

 

Art. 13 - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau, după caz, unităţile din 

subordinea acesteia care nu au organe de executare silită vor notifica debitorii cu privire la 

predarea către organul fiscal central a titlului executoriu prin care s-a individualizat debitul 

reprezentând sume încasate necuvenit. 

 

Art. 14 - Anual, până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, organul fiscal 

central va informa Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau, după caz, unităţile 

din subordinea acesteia care nu au organe de executare silită proprii, cu privire la situaţia 

executării creanţelor reprezentând sumele acordate în mod  necuvenit din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, precum şi orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj 

individualizate prin titlurile executorii ce i-au fost transmise spre executare în condiţiile 

prevăzute de prezenta procedură. 

 

Art. 15 - Modelul procesului-verbal de predare-primire a titlurilor executorii prin care sunt 

individualizate creanţele reprezentând sumele acordate în mod  necuvenit din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, precum şi orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru 

şomaj, altele decât cele provenind din contribuţia asiguratorie pentru muncă şi a dosarelor de 

executare aferente, care urmează a fi predate organului fiscal central, este cel prevăzut în anexa 

nr. 1 la prezenta procedură şi este utilizat la transmiterea de către Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de executare 

silită a debitelor prevăzute la art. 3 către organele fiscale centrale. 

 

Art. 16 - Pentru debitele menţionate la art. 5, modelul adresei de trimitere a fiecărui titlu 

executoriu în parte către organul fiscal central este cel prevăzut la anexa nr. 2 la prezenta 

procedură. 

 

Art. 17 - Modelul notificării debitorilor cu privire la transmiterea titlurilor executorii către 

organul fiscal central este cel prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură. 

 

Art. 18 - Modelul procesului-verbal de predare-primire a dosarelor debitorilor declaraţi 

insolvabili este cel prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură. 

 

Art. 19 - Anexele nr. 1-4 fac parte din prezenta procedură. 


