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Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 

Nr.____________________ 

Ministerul Finanţelor Publice 

Nr.____________________ 

ORDIN 

privind aprobarea Procedurii de transmitere 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 

 

    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,                

al art. 17 alin. (3), (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi 

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

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 al       

art. 163 alin. (116) şi art. 226 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  

  ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin: 

 

Art. 1 - Se aprobă Procedura 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, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumită în continuare 

procedură. 

 

Art. 2 - Obiectul procedurii prevăzute la art. 1 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: 
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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. 3 - Predarea-primirea titlurilor executorii prin care sunt individualizate debitele prevăzute la 

art. 2 se va face între Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de 

executare silită proprii, şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală, respectiv organele fiscale centrale. 

 

Art. 4 - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă, respectiv unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de executare silită proprii, şi 

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv 

organele fiscale centrale, vor duce la îndeplinire prezentul ordin. 

 

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

           

Ministrul muncii şi justiţiei sociale, 
Lia-Olguţa Vasilescu 

Ministrul finanţelor publice, 
Eugen Orlando Teodorovici 

 

 

Daniela-Gheorghița Barbu 
Președinte, 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Eduard Corjescu 
Director, 
Direcția Generală Juridică 

 

 


