
LEGEA nr. 76* 

din 16 ianuarie 2002

privind sistemul asigurărilor pentru șomaj 

și stimularea ocupării forței de muncă

Publicată în M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. – În România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de

a-și alege liber profesia și locul de muncă, precum și dreptul la asigurările

pentru șomaj.
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Art. 2. – Prevederile prezentei legi reglementează măsurile pentru

realizarea strategiilor și politicilor elaborate în vederea protecției

persoanelor pentru riscul de șomaj, asigurării unui nivel ridicat al

ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele pieței muncii.

Art. 3. – Măsurile prevăzute de prezenta lege au drept scop realizarea

următoarelor obiective pe piața muncii:

a) prevenirea șomajului și combaterea efectelor sociale ale acestuia; 

b) încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea

unui loc de muncă;

c) sprijinirea ocupării persoanelor aparținând unor categorii

defavorizate ale populației;

d) asigurarea egalității șanselor pe piața muncii;

e) stimularea șomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă;

f) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea

unui loc de muncă;

g) îmbunătățirea structurii ocupării pe ramuri economice și zone

geografice;

h) creșterea mobilității forței de muncă în condițiile schimbărilor

structurale care se produc în economia națională;

i) protecția persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru

șomaj.

Art. 4. – (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice

fel de discriminări pe criterii politice, de rasă, naționalitate, origine

etnică, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex și vârstă.

(2) Măsurile și drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor

categorii de persoane defavorizate nu constituie discriminare în sensul

prevederilor alin. (1).

CAPITOLUL II

Concepte privind piața muncii

SECȚIUNEA 1
Termeni și expresii utilizate

Art. 5. – În sensul prevederilor prezentei legi, termenii și expresiile

de mai jos au următoarele semnificații:

I. angajator – persoana juridică sau persoana fizică cu sediul,

respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agenția,

reprezentanța din România a unei persoane juridice străine cu sediul
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în străinătate, autorizată potrivit legii, care încadrează forță de muncă

în condițiile legii;

II. loc de muncă – cadrul în care se desfășoară o activitate din

care se obține un venit și în care se materializează raporturile juridice

de muncă sau raporturile juridice de serviciu;

III. persoană în căutarea unui loc de muncă – persoana care face

demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii

sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă

în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința

ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile

legii;* 

IV. șomer – persoana care îndeplinește cumulativ următoarele

condiții: 

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum

16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare; 

b) starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă

pentru prestarea unei munci; 

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din

activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea

indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și

stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare; 

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat

următoare, dacă s-ar găsi un loc  de muncă;** 

IV

1

. șomer înregistrat – persoana care îndeplinește cumulativ

condițiile prevăzute la pct. IV și se înregistrează la agenția pentru

ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul

sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare,

care funcționează în condițiile prevăzute de lege, în vederea

obținerii unui loc de muncă;*** 

V. stagiu de cotizare – perioada în care s-a plătit contribuția de

asigurări pentru șomaj atât de către asigurat, cât și de angajator sau,

după caz, numai de către asigurat;

VI. asigurat – persoana fizică care realizează venituri, potrivit legii,

și este asigurată pentru riscul pierderii locului de muncă, prin plata

contribuției de asigurări pentru șomaj;

VII. indemnizație de șomaj – o compensație parțială a veniturilor

asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor
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absolvenților instituțiilor de învățământ și militarilor care au efectuat

stagiul militar și care nu s-au putut încadra în muncă;

VIII. măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă – acele măsuri

care au ca scop sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă

și, în mod deosebit, a șomerilor pentru a dobândi statutul de persoană

ocupată;

IX. Indicatorul social de referință al asigurărilor pentru șomaj și

stimulării ocupării forței de muncă, denumit în continuare indicator
social de referință, reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul

căreia se raportează prestațiile bănești, cu excepția indemnizației

de șomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, acordate

atât în vederea asigurării protecției persoanelor în cadrul sistemului

asigurărilor pentru șomaj, cât și în vederea stimulării anumitor

categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum și a

angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea

unui  loc de muncă.* 

SECȚIUNEA a 2-a
Indicatori statistici privind piața muncii

Art. 6. – (1) La nivel național și teritorial situațiile și evoluțiile de pe

piața muncii sunt monitorizate, în principal, cu ajutorul unui sistem de

indicatori statistici privind:

a) resursele de muncă;

b) populația activă;

c) populația ocupată;

d) șomerii;

e) locurile de muncă vacante;

f) indemnizația de șomaj;

g) populația ieșită din șomaj prin ocupare, precum și prin părăsirea

pieței muncii;

h) rata șomajului.

(2) Sistemul de indicatori statistici și metodologia de calcul a acestora

se stabilesc de Institutul Național de Statistică în colaborare cu

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Art. 7. – (1) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe

baza documentelor primare de înregistrare a șomerilor, a comunicărilor

făcute de furnizorii de servicii de ocupare acreditați și de angajatori

privind locurile de muncă vacante, calculează indicatorii statistici prevăzuți

la art. 6 alin. (1) lit. d)–h) și alți indicatori specifici pieței muncii.
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(2) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă elaborează,

în funcție de necesități, analize, studii și cercetări statistice speciale

privind situația și evoluția șomajului și a ocupării, la nivel național și

teritorial, pe domenii de activitate.

Art. 8. – (1) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 7 Agenția

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă asigură condițiile materiale,

organizatorice și manageriale corespunzătoare, elaborează și

administrează sistemul documentelor primare, constituie și exploatează

baza proprie de date.

(2) Pentru realizarea unor analize, studii și cercetări statistice

speciale de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) Agenția Națională

pentru Ocuparea Forței de Muncă poate angaja și serviciile unor

prestatori specializați.

(3) Metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale va fi

avizată, potrivit legii, de Institutul Național de Statistică.

Art. 9. – (1) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are

obligația să facă publici indicatorii statistici privind piața muncii, cu o

periodicitate care va fi stabilită o dată cu sistemul de indicatori prevăzut

la art. 6 alin. (1).

(2) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va pune la

dispoziție Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale indicatorii

statistici, rezultatele cercetărilor statistice speciale, analizele și studiile

statistice.

Art. 10. – (1) Angajatorii au obligația să comunice agențiilor pentru

ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București,

denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă, în căror

rază își au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante,

în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

(2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditați au obligația de a

comunica lunar agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în a căror

rază își au sediul date privind numărul șomerilor mediați și încadrați în

muncă.

Art. 11. – În vederea elaborării strategiilor și politicilor, precum și

pentru adoptarea unor măsuri pe piața muncii, la nivel național, pe

domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, Ministerul

Muncii, Familiei și Protecției Sociale inițiază reglementări privind

obligativitatea angajatorilor de a comunica informațiile necesare cu

privire la forța de muncă.

Art. 12. – În sensul prezentei legi, Institutul Național de Statistică are

următoarele atribuții:

a) calculează indicatorii statistici prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a)–c);
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b) furnizează Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

datele privind forța de muncă, rezultate din cercetările statistice proprii;

c) elaborează în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și

Protecției Sociale sistemul de indicatori statistici ai pieței muncii și

metodologia de calcul a acestora;

d) avizează cercetările statistice speciale realizate de Agenția

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sau de Ministerul Muncii,

Familiei și Protecției Sociale.

SECȚIUNEA a 3-a
Clasificarea ocupațiilor

Art. 13. – Clasificarea ocupațiilor din România* este sistemul de

identificare, ierarhizare, codificare a ocupațiilor din economie, care se

elaborează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare

cu Institutul Național de Statistică, cu alte ministere și instituții publice

interesate și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. – (1) Modificarea conținutului Clasificării ocupațiilor din

România se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea

Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și cu avizul

Institutului Național de Statistică.

(2) Înscrierea de noi ocupații în Clasificarea ocupațiilor din România

se aprobă, la solicitarea celor interesați sau în baza unor reglementări

speciale, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, care se

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. – Utilizarea Clasificării ocupațiilor din România este obligatorie

la completarea documentelor oficiale.

SECȚIUNEA a 4-a
Categorii de beneficiari

Art. 16. – Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele

în căutarea unui loc de muncă, aflate în una dintre următoarele situații:

a) au devenit șomeri în sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);

b) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituții de

învățământ sau după satisfacerea stagiului militar;

c) ocupă un loc de muncă și, din diferite motive, doresc schimbarea

acestuia;

d) au obținut statutul de refugiat sau altă formă de protecție

internațională, conform legii;
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e) cetățeni străini sau apatrizi care au fost încadrați în muncă

sau au realizat venituri în România, conform legii;*

f) nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după

eliberarea din detenție.

Art. 17. – (1) În vederea stabilirii dreptului de indemnizație sau

șomaj, șomerii prevăzuți la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot

găsi în una dintre următoarele situații:*

a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile

lor;**

b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă

anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu

mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului;

d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajați pe bază

de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile

lor;***

e) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator,

din motive neimputabile lor; 

f) au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează

venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri

mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în

vigoare;**

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru

invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă

și nu au reușit să se încadreze în muncă;*

h) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive

neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit

legii;*

i) abrogată; ****

j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească

definitivă, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în

muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile

care au preluat patrimoniul acestora;

k) le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv pe baza convenției

civile.
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(2) Sunt asimilate șomerilor persoanele aflate în situațiile prevăzute

la art. 16 lit. b), dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de

minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire

nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii

profesionale;*

b) sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu

handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se

încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;*

c) sunt persoane care, înainte de efectuarea stagiului militar, nu au

fost încadrate în muncă și care într-o perioadă de 30 de zile de la data

lăsării la vatră nu s-au putut încadra în muncă.

CAPITOLUL III

Sistemul asigurărilor pentru șomaj

SECȚIUNEA 1
Categorii de asigurați

Art. 18. – (1) În sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate, în

condițiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare asigurați.

(2) Asigurații pot fi: 

a) cetățenii români care sunt încadrați în muncă sau realizează

venituri în România, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care

au calitatea de pensionari;**

b) cetățeni români care lucrează în străinătate, în condițiile legii;

c) cetățeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au

domiciliul sau reședința în România, sunt încadrați în muncă sau

realizează venituri, în condițiile legii.*

(3) Asigurații au obligația să plătească contribuțiile de asigurări

pentru șomaj și au dreptul să beneficieze de indemnizație de șomaj,

conform prezentei legi.

Art. 19. – În sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate

obligatoriu, prin efectul legii:

a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract

individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară,

în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de

pensionari;*
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b) funcționarii publici și alte persoane care desfășoară activități pe

baza actului de numire;

c) persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau

care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori

judecătorești, pe durata mandatului;

d) soldații și gradații voluntari;*

e) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

f) alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate

potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la

lit. a)–e).

Art. 20. – Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj, în

condițiile prezentei legi, următoarele persoane:

a) asociat unic, asociați; 

b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii;

c) persoane autorizate să desfășoare activități independente;

d) membri ai asociației familiale;

e) cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii; 

f) alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit

legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)–e).

Art. 21. – Angajatorii la care își desfășoară activitatea persoanele

prevăzute la art. 19 sunt obligați să depună, până la data de 25

inclusiv a lunii următoarele celei pentru care se datorează drepturile

salariale și/sau veniturile de natura acestora, la agenția pentru

ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au sediul sau

domiciliul, declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților

și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj.**

Art. 22. – (1) Persoanele prevăzute la art. 20 pot încheia contract

de asigurare pentru șomaj cu agenția pentru ocuparea forței de

muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau, după caz,

reședința, dacă au cel puțin vârsta de 18 ani și sunt asigurate în

sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor sociale de

sănătate.**

(2) Venitul lunar pentru care se asigură persoanele prevăzute la 

art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară

garantat în plată***.
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SECȚIUNEA a 2-a
Bugetul asigurărilor pentru șomaj

Art. 23. – (1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj cuprinde veniturile și

cheltuielile sistemului asigurărilor pentru șomaj.

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale fundamentează

anual, pe baza propunerilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței

de Muncă, proiectul bugetului asigurărilor pentru șomaj.

(3) Bugetul asigurărilor pentru șomaj se aprobă prin legea bugetului

asigurărilor sociale de stat.

Art. 24. – (1) Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj se

constituie din:

a) contribuțiile angajatorilor și ale persoanelor juridice la care își

desfășoară activitatea asigurații prevăzuți la art. 19 lit. b)–e), asimilate

angajatorului, potrivit prezentei legi;

b) contribuțiile individuale ale persoanelor prevăzute la art. 19;

c) contribuțiile datorate de persoanele care încheie contract de

asigurare pentru șomaj;

d) venituri din alte surse, inclusiv din finanțare externă. 

(1

1

) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri

datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj se reîntregesc

veniturile acestui buget, în funcție de natura sursei la care a fost

creat debitul.*

(2) În cazul în care sursele prevăzute la alin. (1) nu acoperă

finanțarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subvenții de

la bugetul de stat.

Art. 25. – (1) Constituirea resurselor și efectuarea cheltuielilor

bugetului asigurărilor pentru șomaj se realizează prin trezoreria statului.

(2) Disponibilitățile bănești înregistrate la finele anului de

bugetul asigurărilor pentru șomaj se reportează și se utilizează în

anul următor.**

(3) Disponibilitățile bănești ale bugetului asigurărilor pentru

șomaj sunt purtătoare de dobânzi.*

Art. 26. – Angajatorii au obligația de a plăti lunar o contribuție

la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă se aplică asupra

sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuției

individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform art. 27

alin. (1).***
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Art. 27. – (1) Angajatorii au obligația de a reține și de a vira lunar

contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a

cărei cotă se aplică asupra bazei lunare de calcul, reprezentată de

venitul brut realizat lunar, în situația persoanelor asigurate

obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19.*

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada în care

raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate

obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19, sunt suspendate

potrivit legii, cu excepția perioadei de incapacitate temporară de

muncă, dacă aceasta nu depășește 30 de zile.**

Art. 28. – Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare

pentru șomaj, prevăzute la art. 20, au obligația de a plăti lunar o

contribuție la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă se

aplică asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare

pentru șomaj.*

Art. 29. – Cotele contribuțiilor prevăzute la art. 26–28 se stabilesc

prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcție de

necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului

asigurărilor pentru șomaj.*

Art. 30. – (1) Veniturile din alte surse ale bugetului asigurărilor

pentru șomaj se constituie, în principal, din dobânzi, majorări pentru

neplata la termen a contribuțiilor, restituiri ale creditelor acordate în baza

legii, taxe încasate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de

Muncă din activitatea de formare profesională și cele pentru acreditarea

furnizorilor de servicii de ocupare, penalități, amenzi și orice alte sume

încasate potrivit legii la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) Taxele încasate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței

de Muncă din activitatea centrelor regionale de formare

profesională a adulților, precum și cele pentru acreditarea

furnizorilor de servicii de ocupare se constituie ca venituri din alte

surse ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, în măsura în care,

potrivit dispozițiilor legale, nu se prevede altfel.***

Art. 31. – (1) Termenul de depunere a declarației lunare privind

evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul

asigurărilor pentru șomaj constituie și termen de plată.
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(2) În caz de neplată a contribuțiilor datorate la bugetul

asigurărilor pentru șomaj, se aplică reglementările legale privind

executarea creanțelor bugetare.*

Art. 32.** – (1) În cazul neachitării contribuțiilor pentru constituirea

bugetului asigurărilor pentru șomaj, a majorărilor de întârziere și a

penalităților, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va

proceda la aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de lege.

(2) Recuperarea debitelor din contribuții și majorări se poate face și

prin compensarea cu active imobile din patrimoniul debitorilor, evaluate

de instituții autorizate în condițiile legii, cu condiția ca acestea să fie

necesare funcționării Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de

Muncă și să fie prevăzute în programul de investiții.

Art. 33. – (1) Din sursele financiare constituite în cadrul bugetului

asigurărilor pentru șomaj se acoperă, în principal, următoarele cheltuieli

privind:

a) plata indemnizațiilor de șomaj, precum și a prestațiilor de

șomaj aferente drepturilor stabilite de instituția competentă în

materie de șomaj din alt stat membru al Uniunii Europene, la a cărei

legislație este supus șomerul, acordate de Agenția Națională

pentru Ocuparea Forței de Muncă în numele și pe cheltuiala acestei

instituții competente;***

b) plata contribuțiilor pentru asigurări sociale de stat și a contribuțiilor

pentru asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii indemnizațiilor

de șomaj, stabilite potrivit legii;

c) plățile compensatorii acordate potrivit legii;

d) taxe, comisioane și alte cheltuieli ocazionate de efectuarea

plăților prevăzute la lit. a)–c);

e) finanțarea măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă și

a măsurilor pentru prevenirea șomajului;

f) finanțarea serviciilor de formare proferională pentru

persoanele care, potrivit legii, beneficiază în mod gratuit de aceste

servicii;****

g) finanțarea studiilor, rapoartelor și analizelor privind piața muncii,

comandate instituțiilor de specialitate de către Comisia Națională de

Promovare a Ocupării Forței de Muncă și de Agenția Națională pentru

Ocuparea Forței de Muncă;
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h) organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea

Forței de Muncă, inclusiv realizarea de obiective de investiții, dotări și

alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, în limitele prevăzute de

lege;

i) participarea la activitatea unor organizații internaționale, inclusiv

plata cotizațiilor pentru afilierea la acestea;

j) aplicarea măsurilor în vederea recuperării debitelor;

k) cofinanțarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de

ocupare și formare profesională pe baza unor acorduri internaționale;

l) cofinanțarea unor programe privind stimularea ocupării forței de

muncă;

m) rambursarea împrumuturilor contractate în condițiile legii, precum

și plata de dobânzi și comisioane aferente acestora;

n) alte cheltuieli prevăzute de legislația în vigoare. 

(2) Nivelul cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj se

fundamentează de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale,

la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în

funcție de indicatorii sociali stabiliți pe baza analizelor, studiilor și

prognozelor privind evoluțiile de pe piața muncii.

Art. 33

1

. – Valoarea indicatorului social de referință este de 500 lei.*

SECȚIUNEA a 3-a
Indemnizația de șomaj

Art. 34. – (1) Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (1) beneficiază de

indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni

premergătoare datei înregistrării cererii;

b) nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate

potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social

de referință, în vigoare;**

c) nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii; 

d) sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a

căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au

avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

(1

1

) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevăzută la alin. (1)

lit. a), nu se iau în calcul:
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a) perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de

serviciu, cu excepția perioadei de incapacitate temporară de

muncă, dacă aceasta nu depășește 30 de zile;

b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta

nu depășește 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 17 

alin. (1) lit. g);

c) perioada cuprinsă între data suspendării raporturilor de

muncă sau de serviciu și data încetării motivului pentru care

acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevăzute la art. 17

alin. (1) lit. h);

d) perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă

sau de serviciu și data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești

de reintegrare în muncă, dacă această perioadă nu depășește 

12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. j).*

(1

2

) Pentru persoanele încadrate cu contract individual de

muncă cu timp parțial, stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) 

lit. a) se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat, prin

cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de

muncă cu timp parțial.*

(1

3

) Pentru persoanele încadrate cu contract de muncă

temporară, stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabilește

în funcție de durata fiecărei misiuni, respectiv de timpul cât

persoanele se află la dispoziția agentului de muncă temporară, între

misiuni.*

(2) Constituie stagiu de cotizare și perioadele în care angajatorul

nu a plătit contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj și se află

în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment,

închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau

nu și-a achitat contribuțiile datorită unor situații de forță majoră.**

(3) Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (2) beneficiază de indemnizații

de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a

căror rază teritorială își au domiciliul;

b) nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate

potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social

de referință, în vigoare;***

c) nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii.
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Art. 35. – (1) Pentru persoanele care au avut raporturile de

muncă sau de serviciu suspendate, cu excepția suspendării pentru

incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depășește 

30 de zile, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea

perioadei de asigurare realizată înainte de suspendare cu perioada

de asigurare realizată după reluarea activității.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g) și j),

stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadelor

de asigurare realizate înainte de încetarea raporturilor de muncă

sau de serviciu.

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. h), stagiul

minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadelor de

asigurare realizate înainte de suspendarea raporturilor de muncă

sau de serviciu.*

Art. 36. – (1) Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea

drepturilor de șomaj prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecția

socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, cu

modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi se

asimilează cu stagiul de cotizare.

(2) Dovada vechimii în muncă, prevăzută la alin. (1), se face cu

carnetul de muncă sau cu alte acte prevăzute de lege.

(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrării în vigoare

a prezentei legi se face de către agențiile pentru ocuparea forței de

muncă.

Art. 37. – (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajații

sau, după caz, și angajatorii au plătit contribuții de asigurări pentru șomaj

în sistemul asigurărilor pentru șomaj în România, precum și în alte țări,

în condițiile stabilite prin acordurile și convențiile internaționale la care

România este parte.

(2) Drepturile cuvenite în sistemul asigurărilor pentru șomaj din

România se pot transfera în țările în care asigurații își stabilesc domiciliul

sau reședința, în condițiile reglementate prin acorduri și convenții

internaționale la care România este parte.

(3) Indemnizațiile de șomaj aferente drepturilor prevăzute la alin. (2)

pot fi transferate în alte țări, în condițiile reglementate prin acorduri și

convenții internaționale la care România este parte, în moneda țărilor

respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

(4) Indemnizațiile de șomaj aferente drepturilor prevăzute la 

alin. (2) pot fi menținute în plată în alte state membre ale Uniunii
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Europene, în condițiile dispozițiilor referitoare la prestația de

șomaj, prevăzute de reglementările comunitare cu privire la

aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaților, lucrătorilor

independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează

în interiorul Comunității Europene, precum și ale măsurilor adop -

tate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări comunitare.*

(5) Prestațiile de șomaj aferente drepturilor stabilite de instituțiile

competente în materie de șomaj din alte state membre ale Uniunii

Europene pot fi menținute în plată în România, în condițiile dispo -

zițiilor referitoare la prestația de șomaj, prevăzute de reglementările

comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială

a salariaților, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor

acestora care se deplasează în interiorul Comunității Europene,

precum și ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor

reglementări comunitare.*

Art. 38. – (1) Indemnizația de șomaj se acordă persoanelor prevăzute

la art. 17, la cerere, după caz, de la data:

a) încetării raporturilor de muncă;**

b) încetării raporturilor de serviciu;

c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;

d) expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajați

pe bază de contract;***

e) încetării calității de membru cooperator;

f) încetării contractului de asigurare pentru șomaj;

g) încetării motivului pentru care au fost pensionate;

h) încetării motivului pentru care au fost suspendate rporturile

de muncă sau de serviciu;****

i) abrogată;*****

j) rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;

k) încetării activității desfășurate exclusiv pe baza convenției civile;

l) expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a);

m) absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b);

n) expirării perioadei de 30 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. c).

(2) Indemnizația de șomaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1),

dacă cererea este înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de

muncă, în termen de 30 de zile de la această dată.
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(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 30

de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1),

indemnizația de șomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

(4) Termenul de maximum 12 luni prevăzut la alin. (3) este termen

de decădere din drepturi.

Art. 39. – (1) Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor

prevăzuți la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferențiat, în

funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin

un an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin

5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare

de 10 ani.

(2) Cuantumul indemnizației de șomaj prevăzute la alin. (1)

este o sumă acordată lunar și în mod diferențiat, în funcție de

stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată,

în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un

stagiu de cotizare de cel puțin un an;

b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată

prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe

ultimele 12 luni de stagiu de cotizare a unei cote procentuale

diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.

(3) Cotele procentuale diferențiate în funcție de stagiul de

cotizare, prevăzut la alin. (2) lit. b), sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin

3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin

5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin

10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin

20 ani.

(4) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui

contract de asigurare pentru șomaj, la determinarea sumei calculate

prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în funcție de

stagiul de cotizare, prevăzute la alin. (2) lit. b), se va avea în vedere

venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru șomaj.*
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Art. 40.* – (1) Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor prevăzuți

la art. 17 alin. (2) pe o perioadă de 6 luni și este o sumă fixă, lunară, al

cărei cuantum reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară

garantat în plată, în vigoare la data stabilirii acesteia.

(2) Indemnizația de șomaj prevăzută la alin. (1) se acordă șomerilor

prevăzuți la art. 17 alin. (2) lit. a) și b), o singură dată, pentru fiecare formă

de învățământ absolvită.

Art. 41. – (1) Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj

au următoarele obligații:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori

sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt

înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței

de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au

condus la acordarea drepturilor;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare

profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la

care sunt înregistrate;

d) să caute activ un loc de muncă. 

(2) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane

din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj au obligația de a anunța

în termen de 3 zile agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care

aceștia au fost înregistrați.

(3) Obligația prevăzută la alin. (2) revine și caselor teritoriale de pensii

care au stabilit și au pus în plată pensiile cuvenite beneficiarilor de

indemnizație de șomaj.

Art. 42. – (1) Nu beneficiază de indemnizație de șomaj persoanele care,

la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau

nivelului studiilor, situat la o distanță de cel mult 50 km de localitatea de

domiciliu, sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de

formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

(2) Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care, la data

solicitării dreptului, urmează o formă de învățământ.

Art. 43. – (1) Indemnizația de șomaj se plătește lunar în cuantumul

prevăzut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).

(2) Pentru fracțiuni de lună indemnizația de șomaj se calculează

proporțional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă.

Art. 44. – Încetarea plății indemnizațiilor de șomaj acordate

beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data încadrării în muncă, conform legii, pentru o perioadă mai

mare de 12 luni;
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b) la data când realizează, din activități autorizate potrivit legii,

venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de

referință, în vigoare;*

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizației de funcționare

pentru a desfășura activități independente sau a certificatului de

înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari

decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;*

d) la data refuzului nejustificat de a se încadra conform pregătirii sau

nivelului studiilor într-un loc de muncă situat la o distanță de cel mult 50

km de localitatea de domiciliu;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru

stimularea ocupării și de formare profesională sau la data întreruperii

acestora din motive imputabile persoanei;

f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depășește 12 luni;

g) la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de

vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia

de invaliditate devine nerevizuibilă;

h) la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o perioadă mai

mare de 3 luni;

i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru

o perioadă mai mare de 12 luni;

j) în cazul decesului beneficiarului; 

k) la expirarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2), (3) și (3

1

);*

l) la expirarea termenelor prevăzute la art. 39 alin. (1), respectiv la

art. 40 alin. (1);

m) la data admiterii într-o formă de învățământ în cazul

persoanelor asimilate șomerilor, prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a)

și b).**

Art. 45. – (1) Suspendarea plății indemnizațiilor de șomaj acordate

beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data la care nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 41 alin. (1)

lit. a);

b) pe perioada îndeplinirii obligațiilor militare; 

c) la data încadrării în muncă, conform legii, pe o perioadă de

cel mult 12 luni;***

d) la data plecării din țară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la

cererea persoanei, precum și, după caz, la data obținerii autorizării
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pentru menținerea plății indemnizației de șomaj, la cererea

persoanei care se deplasează în interiorul Comunității Europene

și al Spațiului Economic European pentru a căuta un loc de muncă

și dorește să își mențină plata indemnizației de șomaj;*

e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea

unei pedepse privative de libertate de până la 12 luni;

f) la data pensionării pentru invaliditate;

g) pe perioada acordării indemnizației pentru incapacitate temporară

de muncă, a indemnizației de maternitate și a indemnizației pentru

creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani

în cazul copilului cu handicap;

h) pe perioada incapacității temporare de muncă mai mare de 3 zile

datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare,

recalificare, perfecționare sau, după caz, a altor forme de pregătire

profesională, în timpul și din cauza practicii profesionale;

i) pe perioada acordării plăților compensatorii, potrivit legii.

(2) Repunerea în plată, după suspendarea în condițiile alin. (1) 

lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu

de 60 de zile calendaristice de la data suspendării.

(3) Repunerea în plată, după suspendarea în condițiile alin. (1)

lit. b), c) și e)–i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului,

dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării

situației care a condus la suspendare.*

(3

1

) Repunerea în plată, după suspendarea în condițiile alin. (1)

lit. d), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai

târziu de 3 luni de la data suspendării în condițiile alin. (1) lit. d).**

(4) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) face parte

din perioada de acordare a indemnizației de șomaj.

Art. 46. – Drepturile bănești prevăzute la art. 43 fac obiectul executării

silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, precum

și pentru cazurile prevăzute de Codul de procedură civilă ori de alte

dispoziții legale speciale.

Art. 47. – (1) Sumele acordate în mod necuvenit din bugetul

asigurărilor pentru șomaj, precum și orice alte debite constituite la

bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din

contribuții, se recuperează pe baza deciziilor emise de agențiile

pentru ocuparea forței de muncă sau, după caz, de centrele regionale

de formare profesională a adulților, care constituie titluri executorii.
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(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari

în termenul general de prescripție legal.

(3) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedați nu

se mai urmăresc.*

Art. 48. – (1) Beneficiarii de indemnizație de șomaj sunt asigurați în

sistemul asigurărilor sociale de stat și în sistemul asigurărilor sociale de

sănătate și beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru

asigurații acestor sisteme.

(2) Contribuția pentru asigurările sociale de stat și contribuția pentru

asigurările sociale de sănătate se suportă din bugetul asigurărilor

pentru șomaj și se virează caselor de asigurări respective de către

agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

(3) Drepturile de asigurări sociale de stat ale persoanelor beneficiare

de indemnizație de șomaj se suportă din bugetul asigurărilor sociale de

stat.

CAPITOLUL IV

Măsuri pentru prevenirea șomajului

Art. 48

1

. – (1) În scopul prevenirii șomajului și consolidării

locurilor de muncă prin creșterea și diversificarea competențelor

profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor

care organizează, în baza planului anual de formare profesională,

programe de formare profesională pentru propriii angajați, derulate

de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizați în

condițiile legii, se acordă, din bugetul asigurărilor pentru șomaj,

o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare

profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din

personalul angajat.

(2) Angajatorii pot beneficia de suma prevăzută la alin. (1)

pentru derularea unui singur program de formare profesională în

cursul unui an.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor

pentru șomaj, de la capitolul „Cheltuieli de învățământ”, în limită

de cel puțin 15%, angajatorilor selectați anual de agenția pentru

ocuparea forței de muncă.

(4) Angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau

de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire
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profesională, pentru care s-a acordat suma prevăzută la 

alin. (1), cel puțin un an de la data acordării sumei.

(5) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de

serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (4) anterior termenului

de un an sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru

ocuparea forței de muncă subvenția acordată pentru fiecare

persoană, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României,

în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu,

dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83

alin. (2), și nu mai pot beneficia de prevederile alin. (1) o perioadă

de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu

ale persoanelor respective.

(6) Procedura și modul de acordare a sumei prevăzute la 

alin. (1) se stabilesc prin acte normative elaborate în aplicarea

prezentei legi.

(7) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor

pentru șomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul

ajutorului de stat pentru formare.*

Art. 49. – În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligația

să înștiințeze agențiile pentru ocuparea forței de muncă în vederea

adoptării unor măsuri pentru combaterea șomajului și prevenirea

efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.**

Art. 50. – (1) În situațiile prevăzute la art. 49 angajatorii sunt obligați

să acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale

contractului colectiv de muncă, angajaților care urmează să fie

disponibilizați.

(2) În perioada preavizului prevăzut la alin. (1) angajații vor participa

la serviciile de preconcediere realizate de agențiile pentru ocuparea forței

de muncă ori de alți furnizori de servicii de ocupare din sectorul public

sau privat, acreditați, selectați de către acestea, în condițiile legii.

(3) În vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii

aflați în situațiile prevăzute la art. 49 sunt obligați să înștiințeze

agențiile pentru ocuparea forței de muncă cu cel puțin 30 de zile

calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.**

Art. 51. – În sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere,

în principal, următoarele activități:
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a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecția

șomerilor și acordarea serviciilor de ocupare și de formare profesională;

b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local și

instruirea în modalități de căutare a unui loc de muncă;

c) reorientarea profesională în cadrul unității sau prin cursuri de

formare de scurtă durată;

d) sondarea opiniei salariaților și consilierea acestora cu privire la

măsurile de combatere a șomajului.

Art. 52. – (1) De serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 pot

beneficia, la cerere, și alte persoane amenințate de riscul de a deveni șomeri.

(2) Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea

șomajului, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a

acestora* vor fi elaborate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței

de Muncă, vor fi avizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și

vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL V

Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă

SECȚIUNEA 1
Servicii specializate

Art. 53. – Măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă vizează:

a) creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc

de muncă;

b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor

și crearea de noi locuri de muncă.

Art. 54. – Măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă se

adresează atât persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cât și

angajatorilor și sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de

agențiile pentru ocuparea forței de muncă ori de alți furnizori de servicii

din sectorul public sau privat.

Art. 55. – (1) Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea

ocupării forței de muncă pot să presteze, pe bază de contracte încheiate

cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă, servicii finanțate din

bugetul asigurărilor pentru șomaj, numai dacă sunt acreditați. 

(2) Acreditarea furnizorilor de servicii prevăzuți la alin. (1) se face de

către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
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(3) În vederea acreditării, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței

de Muncă percepe o taxă al cărei cuantum este stabilit anual de către

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, la propunerea

acesteia, pentru fiecare tip de serviciu prestat.

(4) Sumele rezultate din încasarea taxelor de acreditare constituie

venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

Art. 56. – Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate

pentru stimularea ocupării forței de muncă, finanțate din alte

fonduri decât bugetul asigurărilor pentru șomaj, numai dacă sunt

acreditați de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de

Muncă.*

Art. 56

1

. – Nu se supun acreditării de către Agenția Națională

pentru Ocuparea Forței de Muncă furnizorii de servicii specializate

pentru stimularea ocupării forței de muncă din statele membre ale

Uniunii Europene și din Spațiul Economic European care au fost

supuși unei astfel de condiții în statul de origine sau de

proveniență.**

SECȚIUNEA a 2-a
Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor 

în căutarea unui loc de muncă

Art. 57. – (1) Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în

căutarea unui loc de muncă se realizează de către Agenția Națională

pentru Ocuparea Forței de Muncă, în principal, prin:

a) informarea și consilierea profesională;

b) medierea muncii;

c) formarea profesională;

d) consultanță și asistență pentru începerea unei activități

independente sau pentru inițierea unei afaceri;

e) completarea veniturilor salariale ale angajaților;

f) stimularea mobilității forței de muncă.

(2) Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui

loc de muncă se poate realiza de către Agenția Națională pentru

Ocuparea Forței de Muncă și prin promovarea unor programe

speciale în parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau

privat.
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(3) Măsurile care vizează creșterea șanselor de ocupare a

persoanelor în căutarea unui loc de muncă prevăzute la alin. (1) lit.

a)–d), se pot realiza și contra cost de către furnizori de servicii din

sectorul public sau privat acreditați și/sau autorizați în condițiile

legii.*

1. Informarea și consilierea profesională 

Art. 58. – (1) Informarea și consilierea profesională constituie un

ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea

unui loc de muncă, care au ca scop:

a) furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;

b) evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării

profesionale;

c) dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea

unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind

propria carieră;

d) instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă. 

(2) Informarea și consilierea profesională se realizează de centre

specializate, organizate în cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de

muncă, precum și de alte centre și furnizori de servicii din sectorul public

sau privat, acreditați, care încheie cu agențiile pentru ocuparea forței de

muncă contracte, în condițiile legii.

(3) Informarea privind piața muncii, stabilirea traseului profesional,

evaluarea și autoevaluarea se realizează prin autoinformare, prin

acordarea de servicii de consiliere individuală sau de grup oferite, la

cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă sau în cadrul job-

cluburilor organizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă. 

(4) Consilierea profesională și instruirea în metode și tehnici de

căutare a unui loc de muncă și de prezentare la interviuri în vederea

ocupării se realizează de către consilieri de orientare a carierei, în

cadrul centrelor de informare și consiliere privind cariera sau, la cerere,

în cadrul altor forme organizate de instruire.

2. Medierea muncii 

Art. 59. – (1) Medierea muncii este activitatea prin care se realizează

punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc

de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

(2) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a

identifica locurile de muncă vacante la angajatori și a le face cunoscute

persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
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(3) Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de

muncă se acordă gratuit de către agențiile pentru ocuparea forței de

muncă și constau în:

a) informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de

ocupare a acestora prin publicarea, afișarea, organizarea de burse ale

locurilor de muncă;

b) mediere electronică având ca scop punerea automată în

corespondență a cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul

tehnicii de calcul;

c) preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de

muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența

și cu interesele acestora.

Art. 60. – (1) În vederea realizării măsurilor pentru stimularea

ocupării forței de muncă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă au

obligația de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de

muncă, planul individual de mediere.

(2) Procedura de elaborare, conținutul și monitorizarea planului

individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al președintelui Agenției

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Art. 61. – (1) Pentru șomerii care beneficiază de indemnizații de

șomaj, în condițiile prevăzute de prezenta lege, participarea la serviciile

de mediere, la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă la

care sunt înregistrați, este obligatorie.

(2) Șomerii care nu beneficiază de indemnizații de șomaj trebuie să

depună o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru a

fi luați în evidență în vederea medierii și, în cazul neîncadrării în muncă,

să reînnoiască cererea la 6 luni.

(3) De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, și

persoanele prevăzute la art. 16 lit. c)–f).*

Art. 62. – Medierea muncii se poate realiza și contracost de către

furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditați

de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

3. Formarea profesională 

Art. 63. – (1) Persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participa

la programe de formare profesională care să le asigure creșterea și

diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității

și reintegrării pe piața muncii.
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(2) Programele de formare profesională asigură, conform legii,

inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea

persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de

muncă se face ținându-se seama de cerințele de moment și de

perspectivă ale pieței muncii și în concordanță cu opțiunile și aptitudinile

individuale ale persoanelor respective.

(4) Formele prin care se realizează formarea profesională a

persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de

practică și specializare, precum și alte forme, în condițiile legii.

Art. 64. – (1) Accesul la programele de formare profesională se face

în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere.

(2) Programele de formare profesională a persoanelor în căutarea

unui loc de muncă se organizează în mod distinct pe niveluri de

pregătire și specializări, precum și pe categorii și grupuri de persoane.

Art. 65. – (1) Activitatea de formare profesională a persoanelor în

căutarea unui loc de muncă se desfășoară pe baza planului național de

formare profesională elaborat anual de către Agenția Națională pentru

Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Planul național de formare profesională se aprobă de Ministerul

Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(3) Finanțarea activității de formare profesională se face din bugetul

asigurărilor pentru șomaj, în baza indicatorilor stabiliți prin planul

național de formare profesională aprobat.

Art. 66. – (1) Persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b) d), e) și f),

precum și persoanele care desfășoară activități în mediul rural și

nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât

valoarea indicatorului social de referință în vigoare și care sunt

înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare profesională.

(2) Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la

cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la

cererea angajatorului, și pentru persoanele aflate în următoarele

situații:

a) au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru

creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 

3 ani în cazul copilului cu handicap;

b) au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar;

c) au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacității de

muncă după pensionarea pentru invaliditate.
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(3) Prevederile alin. (2) se aplică în cazul în care cererea este

formulată în termen de 12 luni de la data reluării activității

persoanelor, o singură dată pentru fiecare situație.

(4) Persoanele aflate în detenție care mai au de executat cel mult

9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un

program de formare profesională organizat de agențiile pentru

ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului

București, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind

suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(5) Persoanele care beneficiază de servicii de formare

profesională gratuite și se încadrează în muncă, potrivit legii, pot

beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare

profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite

la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.*

Art. 66

1

. – (1) Prin servicii de formare profesională se înțelege

totalitatea drepturilor de care beneficiază persoanele prevăzute la

art. 66 alin. (1) și (2) pe durata participării la o formă de pregătire

profesională.**

(2) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care

beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, au

următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de pregătire teoretică și practică pe toată

durata cursului  și să susțină, gratuit, de cel mult două ori examenul

de absolvire la finalizarea acestuia; 

b) să beneficieze de rechizite și materiale de instruire și să

primească în folosință manuale; 

c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecție

pe timpul instruirii practice; 

d) să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de

pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în

comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport,

pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot

deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condițiile prevăzute de

reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și

regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării  și

detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul

localității, în interesul serviciului, precum și de abonament gratuit

pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de

cazare la unitatea de pregătire;

Resurse umane

466

* Modificat prin L. nr. 107/2004; ulterior, prin O.U.G. nr. 126/2008, a fost modificat

alin. (1) și introdus alin. (5).

** Introdus prin L. nr. 107/2004.



e) să beneficieze de consultații medicale, analize medicale și

teste necesare frecventării cursului.*

(2

1

) Pentru traseele prevăzute la alin. (2) lit. d), pentru care nu

se eliberează abonamente, persoanele au dreptul să beneficieze de

decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de transport în

comun.**

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care nu se pot deplasa zilnic

la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanță mai mare de 50

de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participă la pregătirea

profesională să beneficieze de cazare și de o sumă de bani pentru

acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare

pentru salariații instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific

deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum

și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului.***

(3

1

) Persoanele care beneficiază de drepturile prevăzute la 

alin. (3) nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de

transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de

pregătire.**

(4) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care

beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe

durata participării la o formă de pregătire profesională se

elaborează de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

și se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale,

care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.****

(5) Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sunt

obligate să participe la programele de formare profesională oferite

și organizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, precum

și la examenul de absolvire a acestora.*****

(6) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) pot beneficia de

servicii de formare profesională gratuite, o singură dată, pentru

fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă.***

(7) Drepturile prevăzute la alin. (2) și (3) se suportă din bugetul

asigurărilor pentru șomaj.***
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Art. 67. – (1) Activitatea de formare profesională a persoanelor în

căutarea unui loc de muncă este coordonată la nivel național de către

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de

muncă se realizează de agențiile pentru ocuparea forței de muncă

prin centrele de formare profesională din subordinea acestora și

prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulților ale

Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și prin

furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau

privat, autorizați în condițiile legii.*

(3) Modul de organizare și funcționare al centrelor regionale

pentru formarea profesională a adulților se aprobă prin hotărârea

consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea

Forței de Muncă.**

(4) Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea

Forței de Muncă de punere în aplicare a hotărârii consiliului de

administrație se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.**

Art. 68. – (1) Cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și

specializare se organizează pentru ocupații, meserii și profesii definite

și cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România.

(2) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și

furnizorii de servicii de formare profesională autorizați pot organiza

cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare și pentru

ocupații sau meserii neincluse încă în Clasificarea ocupațiilor din

România, numai după ce au obținut avizul Ministerului Muncii, Familiei

și Protecției Sociale.

Art. 69. – (1) Formele prin care se realizează formarea

profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se

desfășoară având la bază standardele ocupaționale recunoscute

la nivel național, respectiv standardele de pregătire profesională,

aprobate potrivit legii.

(2) Dacă pentru anumite ocupații sau meserii nu există

standarde ocupaționale recunoscute la nivel național, respectiv

standardele de pregătire profesională, Agenția Națională pentru

Ocuparea Forței de Muncă poate solicita unor persoane juridice de

drept public sau privat proiecte de standarde ocupaționale ori de

pregătire profesională, care vor fi aprobate potrivit legii.***
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Art. 70. – Ministerul Muncii și Solidarității Sociale exercită controlul

asupra realizării planului național de formare profesională.

4. Consultanță și asistență pentru începerea unei activități

independente sau pentru inițierea unei afaceri

Art. 71. – (1) Consultanța și asistența pentru începerea unei activități

independente sau pentru inițierea unei afaceri se acordă, la cerere,

persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii

juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de

management și alte servicii de consultanță.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi realizate de agențiile pentru

ocuparea forței de muncă sau, după caz, de firme private, organizații

profesionale, fundații și asociații specializate în aceste domenii, cu

care agențiile încheie contracte în condițiile legii.

(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) se acordă gratuit:

a) persoanelor prevăzute la art. 16, o singură dată, pentru

fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă;

b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul

asigurărilor pentru șomaj, o singură dată, pentru fiecare perioadă

în care au calitatea de asigurat;

c) studenților care solicită acordarea de credite cu dobândă

avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile

prezentei legi.*

5. Completarea veniturilor salariale ale angajaților 

Art. 72. – (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) și alin. (2) lit. c)

cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj potrivit legii și care

se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor

legale în vigoare, și, ca urmare a angajării, le încetează plata

indemnizației de șomaj beneficiază din momentul angajării până la

sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească

indemnizația de șomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul

asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 30% din cuantumul

indemnizației de șomaj, stabilită și, după caz, reactualizată conform legii.

(2) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele care se

încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau

de serviciu în ultimii 2 ani, precum și persoanele pentru care plata

indemnizației de șomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1)

lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului

individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează

potrivit art. 44 lit. a).**
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Art. 73. – (1) Persoanele prevăzute la art. 72 beneficiază de această

sumă și în situația în care, în perioada pentru care au dreptul la

indemnizația de șomaj, le încetează raportul de muncă sau de serviciu

la primul angajator și se încadrează la un alt angajator.

(2) Suma plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantumul

stabilit la art. 72, se acordă pentru situația prevăzută la alin. (1) până

la sfârșitul perioadei pentru care persoana era îndreptățită să primească

indemnizația de șomaj.

Art. 73

1

. – (1) Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții

școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrați la

agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în situația în care se

angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai

mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj,

de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de

referință în vigoare la data încadrării.

(2) Absolvenții cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizație de

șomaj și se angajează în perioada de acordare a indemnizației, în

condițiile prevăzute la alin. (1), beneficiază, din bugetul asigurărilor

pentru șomaj, de o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care

ar fi avut dreptul, în condițiile legii, până la expirarea perioadei de

acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (2) se acordă absolvenților care

își mențin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă

de cel puțin 12 luni de la data angajării.

(4) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, avut în

vedere la calculul indemnizației de șomaj la care persoanele

prevăzute la alin. (2) ar fi avut dreptul, în condițiile legii, dacă nu

s-ar fi angajat, este salariul de bază minim brut pe țară garantat în

plată, în vigoare la data angajării.

(5) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) și (2):

a) absolvenții care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de

muncă sau de serviciu;

b) absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost

în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

c) absolvenții care la data solicitării dreptului urmează o formă

de învățământ;

d) absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii

au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;

e) absolvenții pentru care plata indemnizației de șomaj a fost

suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a
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schimbării duratei contractului individual de muncă, plata

indemnizației de șomaj încetează potrivit art. 44 lit. a).*

6. Stimularea mobilității forței de muncă 

Art. 74. – Persoanele care în perioada în care beneficiază de

indemnizație de șomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate

situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care își au

domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare acordată din

bugetul asigurărilor pentru șomaj egală cu de două ori valoarea

indicatorului social de referință în vigoare la data acordării.**

Art. 75. – Persoanele care în perioada în care beneficiază de

indemnizație de șomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă

localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul

primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor

pentru șomaj, egală cu de șapte ori valoarea indicatorului social

de referință în vigoare la data instalării.**

Art. 76. – (1) Angajații au obligația de a restitui integral sumele

primite conform art. 73

1

, 74 și 75, în situația în care raporturile de

muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni

de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:

a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) și i), art. 61 lit. a) și art. 79 din Legea

nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și

completările ulterioare, dacă au fost condamnați prin hotărâre

judecătorească definitivă;

c) art. 84 alin. (1) lit. b) și e), alin. (2) lit. f) și g) și alin. (5) din

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,

republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În situația nerespectării prevederilor alin. (1), recuperarea

sumelor prevăzute la art. 73

1

, 74 și 75 se va face pe baza

angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.***

SECȚIUNEA a 3-a
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor

Art. 77. – Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a

șomerilor se realizează prin:

a) subvenționarea locurilor de muncă; 
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b) acordarea de credite în condiții avantajoase în vederea creării de

noi locuri de muncă;

c) acordarea unor facilități. 

1. Subvenționarea locurilor de muncă

Art. 78. – Abrogat.*

Art. 79. – (1) Abrogat.*

(2) Abrogat.*

(3) Abrogat.**

(4) Abrogat.**

Art. 80. – (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată

nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ sunt

scutiți, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuției datorate la

bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferentă absolvenților încadrați,

și primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în

vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții ciclului

inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii;

b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de

referință în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții

de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;

c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de

referință în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții

de învățământ superior.

(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeter -

minată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc

lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la alin. (1) pe o

perioadă de 18 luni.

(3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) și (2) angajatorii care

au obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenți ai

instituțiilor de învățământ, pentru absolvenții din această

categorie.***

Art. 81. – Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 nu se acordă pe

perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.

Art. 82. – În sensul prezentei legi, prin absolvent al unei instituții de
învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un

certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ

gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori

particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Resurse umane

472

* Abrogat prin L. nr. 118/2010.

** Introdus prin O.U.G. nr. 126/2008 și abrogat prin L. nr. 118/2010.

*** Modificat prin L. nr. 107/2004; ulterior, alin. (1) a fost modificat prin O.U.G. 

nr. 126/2008.



Art. 83. – (1) Angajatorii care încadrează absolvenți în condițiile 

art. 80 sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale

acestora cel puțin 3 ani de la data încheierii.

(2) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de

serviciu ale absolvenților, anterior termenului prevăzut la alin. (1),

sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea

forței de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus

dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la

data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea

acestora a avut loc din următoarele motive:*

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56

lit. e) și f) și art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările și

completările ulterioare;**

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), 

art. 98 alin. (1) lit. e) și art. 99 alin. (1) lit. a)–c) din Legea nr. 188/1999,

republicată.**

(3) Abrogat.***

(4) Absolvenții pot fi încadrați în condițiile art. 80, o singură dată pentru

fiecare formă de învățământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii

studiilor.

Art. 84. – (1) În perioada celor 3 ani, prevăzută la art. 83 alin. (1),

absolvenții pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de

către angajator, în condițiile legii.

(2) Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională prevăzută

la alin. (1) vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor

pentru șomaj.

Art. 84

1

. – Angajatorii care, după îndeplinirea obligației

prevăzute la art. 83 alin. (1), mențin raporturile de muncă sau de

serviciu cu absolvenții încadrați în condițiile art. 80 primesc,

pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de

serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor

sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate,

conform legii.

(2) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pe o

perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligației prevăzute

la art. 83 alin. (1).
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(3) Prin contribuții sociale datorate de angajatori se înțelege

contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurare pentru

accidente de muncă și boli profesionale, contribuția pentru

asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări pentru

șomaj.

(4) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se virează, la cerere,

din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorilor care nu

înregistrează debite provenind din neplata contribuțiilor sociale,

prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării

cererii.*

Art. 84

2

. – Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor

art. 84

1

se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarității

sociale și familiei.*

Art. 84

3

. – Abrogat.**

Art. 85. – (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă

nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani sau șomeri care

sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale sunt

scutiți, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuției datorate la

bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferentă persoanelor încadrate

din aceste categorii, și primesc lunar, pe această perioadă, pentru

fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu

valoarea indicatorului social de referință în vigoare, cu obligația

menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani.***

(2) De facilitățile prevăzute la alin. (1), cu excepția scutirii de la

plata contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj, datorată de

angajator pentru persoanele respective, beneficiază și angajatorii

care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația,

potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum

și angajatorii care nu au această obligație legală, dacă încadrează

în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap și le

mențin raporturile de muncă sau de serviciu cel puțin 2 ani.***

(3) Abrogat.****

(4) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu

ale persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), anterior termenului de 2

ani, sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea

forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană, plus

dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data

Resurse umane

474

* Introdus prin L. nr. 580/2004.

** Introdus prin O.U.G. nr. 192/2008 și abrogat prin O.U.G. nr. 226/2008.

*** Modificat prin O.U.G. nr. 126/2008.

**** Abrogat prin O.U.G. nr. 126/2008.



încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea

acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2).*

(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri

care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform

legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de

acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc

condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar,

pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective,

de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în

vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.**

(6) Nu beneficiază de facilitățile prevăzute la alin. (1), (2) și (5)

angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau

de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la

aceste alineate.*

Art. 85

1

. – Angajatorii care beneficiază de subvenționarea

locurilor de muncă în condițiile art. 80 sau art. 85 alin. (1) și (2) și

care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor

încadrate pe aceste locuri de muncă, din motivele prevăzute la 

art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot

beneficia de o nouă subvenție din bugetul asigurărilor pentru

șomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de

muncă sau de serviciu.***

2. Acordarea de credite în condiții avantajoase

Art. 86. – (1) Pentru crearea de noi locuri de muncă prin

înființarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, unități

cooperatiste, asociații familiale, precum și activități independente

desfășurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din

bugetul asigurărilor pentru șomaj, credite în condiții avantajoase.

(2) Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate,

proporțional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi create,

pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investiții, inclusiv

perioada de grație de maximum 6 luni și, respectiv, un an pentru

asigurarea producției, cu o dobândă de 50% din dobânda de

referință a Băncii Naționale a României.

(3) În județele în care rata medie anuală a șomajului s-a situat

peste rata medie anuală a șomajului pe țară, comunicată de Agenția

Națională pentru ocuparea Forței de Muncă, creditele se acordă în

anul calendaristic următor cu o dobândă de 25% din dobânda de

referință a Băncii Naționale a României.
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(4) Beneficiază de credite, în condițiile legii, cu dobânda

prevăzută la alin. (3) și persoanele în vârstă de până la 30 de ani,

care au statut de student pentru prima dată și urmează studiile la

cursuri de zi la o instituție de învățământ superior de stat sau

particular, autorizată sau acreditată, în condițiile legii.

(5) Creditele prevăzute la alin. (4) se acordă studenților care

înființează sau dezvoltă, individual sau împreună cu alți studenți

care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (4), întreprinderi mici

și mijlocii, unități cooperatiste, asociații familiale sau care

desfășoară în mod independent o activitate economică în calitate

de persoană fizică autorizată.

(6) În cazul în care în perioada pentru care a fost acordat

creditul intervine cesionarea sau înstrăinarea parțială ori totală, prin

orice modalitate, a părților sociale sau a acțiunilor deținute de

beneficiarii de credite prevăzuți la alin. (4) către alte persoane

decât cele din categoria menționată, aceștia sunt obligați să achite

o sumă egală cu diferența dintre dobânda prevăzută la alin. (2) și

cea prevăzută la alin. (3).

(7) Beneficiarii de credite acordate în condițiile prevăzute la 

alin. (2)–(4) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cel mult 249 de angajați și/sau membri cooperatori cu

raporturi de muncă sau de serviciu;

b) activitatea de bază să se realizeze în producție, servicii sau

în turism;

c) pe cel puțin 60% din numărul locurilor de muncă nou-create

prin înființarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii ori de

unități cooperatiste să fie încadrat personal provenind din rândul

șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă;

d) personalul încadrat în condițiile prevăzute la lit. c) să fie

menținut în activitate cel puțin 3 ani;

e) locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite în

condițiile alin. (2)–(4) să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate

în urma încetării raporturilor de muncă a unor angajați în ultimele

12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare.

(8) Șomerii care se obligă să înființeze întreprinderi mici și

mijlocii, unități cooperatiste, asociații familiale sau care desfășoară

în mod independent o activitate economică în calitate de persoane

fizice autorizate au prioritate la obținerea creditelor în condiții

avantajoase.*
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Art. 86

1

. – Pentru crearea de noi locuri de muncă pentru șomeri,

se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de la capitolul

„Împrumuturi”, fonduri nerambursabile.

(2) Fondurile nerambursabile se acordă în baza unor proiecte

de fezabilitate, proporțional cu numărul de locuri de muncă ce vor

fi create.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru înființarea

sau dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, unități cooperatiste,

asociații familiale, precum și activități independente desfășurate

de persoane fizice autorizate, care își desfășoară activitatea în

localități confruntate cu fenomene de sărăcie și excluziune socială

din cauza nivelului ridicat al șomajului.

(4) Localitățile în care se vor acorda fondurile prevăzute la

alin. (1), precum și sumele ce vor fi alocate fiecărei localități se

stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în limitele stabilite prin legea

bugetului asigurărilor sociale de stat.

(5) Fondurile prevăzute la alin. (1) se acordă întreprinderilor mici

și mijlocii și unităților cooperatiste cu condiția ca pe toate locurile

de muncă nou-create să încadreze în muncă pe perioadă

nedeterminată șomeri pe care să îi mențină în activitate cel puțin

4 ani, asociațiilor familiale înființate de șomeri, precum și șomerilor

care au dobândit calitatea de persoane fizice autorizate să

desfășoare, în mod independent, o activitate economică.*

Art. 86

2

. – (1) Pentru acordarea creditelor în condiții avantajoase

sau a fondurilor nerambursabile prevăzute la art. 86

1

, contribuția

beneficiarului trebuie să fie de cel puțin 25% din valoarea

proiectului de fezabilitate depus.

(2) Creditele în condiții avantajoase și fondurile nerambursabile

se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu respectarea

reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.

(3) Beneficiarii de credite acordate în condițiile art. 86 sau de

fonduri nerambursabile acordate în condițiile art. 86

1

au obligația

de a menține locurile de muncă nou-create pentru o perioadă

minimă de 5 ani.**

Art. 87. – (1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea

de credite în condiții avantajoase, respectiv de fonduri

nerambursabile, precum și cuantumul maxim al acestora, ce pot
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fi acordate unui beneficiar, se vor stabili prin legea bugetului

asigurărilor sociale de stat.

(2) Asociațiile familiale pot primi credite în condiții avantajoase

sau fonduri nerambursabile, proporțional cu numărul membrilor

acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfășoară în mod

independent activități economice, pentru finanțarea propriului loc

de muncă.

(3) Asociațiile familiale și persoanele fizice autorizate care

desfășoară în mod independent activități economice pot primi

credite în condiții avantajoase dacă cel puțin unul dintre membrii

asociației familiale, respectiv persoana fizică autorizată, este

asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj și a realizat un

stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni

premergătoare datei solicitării creditului.

(4) Asociațiile familiale și persoanele fizice autorizate care

desfășoară în mod independent activități economice pot primi

fonduri nerambursabile dacă cel puțin unul dintre membrii

asociației familiale, respectiv persoana fizică autorizată, a realizat

un stagiu total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj,

de minimum 24 de luni.*

Art. 88. – (1) În cazul în care persoanelor angajate din rândul

șomerilor le încetează raporturile de muncă anterior împlinirii

celor 3 ani, respectiv 4 ani, de la încadrare, angajatorul este obligat

ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data

încetării raporturilor de muncă, să încadreze șomeri pe locurile de

muncă devenite vacante.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine angajatorilor și în

situația în care persoanele angajate pe noile locuri de muncă

create nu provin din rândul șomerilor, pentru cei care beneficiază

de credite în condiții avantajoase.

(3) Pe perioada derulării contractului angajatorul nu poate

reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării

creditului sau a fondului nerambursabil.

(4) În cazul în care unul dintre posturile existente la data

acordării creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant,

angajatorul este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile

calendaristice de la data la care postul devine vacant, să încadreze

alte persoane pe locurile de muncă devenite vacante.*
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Art. 89. – (1) În cazul nerespectării condiției prevăzute la art. 86

alin. (7) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egală cu mărimea

creditului acordat pentru fiecare loc de muncă creat și neocupat.

(2) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 86

2

alin. (3)

și art. 88 alin. (1) și (2), angajatorul va suporta o penalitate egală

cu valoarea fondului nerambursabil, respectiv cu mărimea

creditului acordat, pentru fiecare loc de muncă creat și neocupat,

proporțional cu numărul de luni neocupate.

(3) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 88 alin. (3)

și (4), angajatorul va suporta o penalitate egală cu o parte din

mărimea creditului, respectiv a fondului nerambursabil, care s-a

acordat, potrivit legii, pentru un număr de locuri de muncă

nou-create, egal cu cel al locurilor de muncă desființate sau

devenite vacante, proporțională cu ponderea perioadei în care

nu s-a respectat această obligație în totalul perioadei prevăzute

pentru menținerea sau ocuparea locurilor de muncă, la care, în

cazul creditelor, se adaugă dobânda aferentă.*

Art. 90. – (1) Beneficiarii de credite în condiții avantajoase pot

solicita din nou credite din bugetul asigurărilor pentru șomaj dacă

au achitat integral creditele în condiții avantajoase obținute anterior,

inclusiv dobânzile aferente.

(2) Beneficiarii unui fond nerambursabil nu mai au dreptul să

primească un nou fond nerambursabil.*

Art. 91. – (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul

asigurărilor pentru șomaj pentru acordarea de credite în condiții

avantajoase sau fonduri nerambursabile se face de bănci sau de

agenții autorizate potrivit legii, cu care Agenția Națională pentru

Ocuparea Forței de Muncă încheie contracte în condițiile prevăzute

de lege.

(2) Banca sau agenția de credite care administrează fonduri pentru

acordarea de credite în condiții avantajoase poartă răspunderea

pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(3) Taxele și comisioanele pe care Agenția Națională pentru

Ocuparea Forței de Muncă le datorează băncii sau agenției de

credit pentru administrarea fondurilor pentru acordarea de credite

în condiții avantajoase se suportă din bugetul asigurărilor pentru

șomaj.**
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Art. 92. – (1) Procedura și criteriile de acordare a fondurilor

nerambursabile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Condițiile de acordare și rambursare a creditelor, de acordare

a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garanțiilor,

organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru desemnarea băncilor

și agențiilor autorizate să acorde credite, respectiv fonduri

nerambursabile, din bugetul asigurărilor pentru șomaj se vor

stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii,

Solidarității Sociale și Familiei și Băncii Naționale a României.*

3. Facilități acordate angajatorilor

Art. 93. – (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane din

rândul șomerilor, pe care le mențin în activitate pe o perioadă de

cel puțin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea

sumei reprezentând contribuția de 3% datorată bugetului

asigurărilor pentru șomaj.**

(2) Reducerea contribuției se acordă începând din anul fiscal

următor, pentru o perioadă de 6 luni, și constă în diminuarea sumei

datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului

nou-angajat în condițiile prevăzute la alin. (1) din numărul mediu scriptic

de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.

Art. 94. – Abrogat.***

SECȚIUNEA a 4-a
Prevederi finale

Art. 95. – (1) Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea

ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de

implementare a acestora**** vor fi elaborate de Agenția Națională

pentru Ocuparea Forței de Muncă, vor fi avizate de Ministerul Muncii și

Solidarității Sociale și vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, în sensul 

art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene,

prevăzute în prezenta lege, se vor acorda în conformitate cu

dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind

procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.*****
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(3) Acordarea facilităților de natura ajutorului de stat sau

ajutorului de minimis, prevăzute de prezenta lege, se face în baza

schemelor de ajutor de stat ori schemelor de ajutor de minimis,
elaborate cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituite

prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea

Forței de Muncă.*

Art. 96. – (1) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

întocmește la sfârșitul fiecărui an bilanțuri de ocupare, prin care se

evidențiază efectele măsurilor de stimulare a ocupării, realizate în

perioada respectivă.

(2) Conținutul-cadru al bilanțurilor de ocupare se aprobă prin ordin

al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(3) Bilanțurile de ocupare, pe județe și la nivel național, se publică

în primul semestru al anului următor în Monitorul Oficial al României,

Partea a III-a.

CAPITOLUL VI

Instituții și responsabilități în aplicarea prezentei legi

SECȚIUNEA 1
Instituții și organizații implicate în realizarea 

prevederilor prezentei legi

Art. 97. – Pentru realizarea obiectivelor și măsurilor prevăzute de

prezenta lege Guvernul aprobă strategii, planuri și programe naționale,

în profil de ramură și teritorial. 

Art. 98. – Instituțiile implicate în realizarea prevederilor prezentei legi

sunt:

a) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

b) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

c) ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice

centrale;

d) organizațiile sindicale și asociațiile patronale reprezentative la nivel

național;

e) prefecturile și autoritățile administrației publice locale;

f) Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă.

Art. 99. – Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale are în

domeniul ocupării forței de muncă următoarele atribuții: 
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a) urmărește tendințele de pe piața muncii și elaborează strategii,

prognoze și programe naționale privind ocuparea forței de muncă,

formarea profesională a șomerilor și egalitatea de șanse pe piața

muncii;

b) elaborează și avizează proiectele de acte normative în domeniul

ocupării, formării profesionale, promovării egalit ății de șanse pe piața

muncii;

c) elaborează proiectul bugetului asigurărilor pentru șomaj;

d) deleagă anual atribuțiile de ordonator principal de credite pentru

bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform legii;

e) urmărește, pe baza rapoartelor trimestriale și anuale, execuția

bugetului asigurărilor pentru șomaj și exercită controlul asupra realizării

politicilor, strategiilor, planurilor și programelor privind forța de muncă

de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

f) împreună cu alte ministere și organe de specialitate realizează și

actualizează Clasificarea ocupațiilor din România, ținând seama de

schimbările în structura economică și socială a țării și de cerințele

alinierii la standardele internaționale în domeniu;

g) promovează programe, propune acorduri și implementează

proiecte de colaborare internațională în domeniile ocupării, formării

profesionale și egalității de șanse pe piața muncii;

h) stabilește indicatorii de performanță managerială și nivelul

acestora, în baza cărora se încheie, anual, contractul de perfor -

manță managerială cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței

de Muncă.*

Art. 100. – (1) Realizarea politicilor, strategiilor, planurilor și

programelor privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională

a șomerilor se înfăptuiește, în principal, prin intermediul Agenției

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Pentru realizarea serviciilor de ocupare și formare profesională

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va respecta:

a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul ocupării

și formării profesionale;

b) neutralitatea în posibilele interese divergente dintre angajatori și

forța de muncă;

c) orientarea activității către nevoile clienților prin întocmirea planurilor

individuale de acțiune și promovarea unor servicii rapide și de calitate;

d) respectarea caracterului concurențial al activităților de pe piața

muncii;
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e) confidențialitatea datelor personale ale clienților; 

f) transparență în activitatea desfășurată și în privința rezultatelor

obținute;

g) descentralizarea serviciilor și a procesului de luare a deciziilor;

h) adaptabilitatea serviciilor la modificările din mediul social și

economic.

Art. 101. – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

prezintă Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale rapoarte

trimestriale și anuale privind executarea bugetului asigurărilor

pentru șomaj și realizarea indicatorilor de performanță managerială

stabiliți prin contractul anual de performanță managerială.*

Art. 102. – (1) Ministerele și alte organe de specialitate ale

administrației publice centrale, prin strategiile și politicile elaborate în

domeniile pe care le coordonează, trebuie să asigure creșterea gradului

de ocupare a forței de muncă.

(2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) ministerele

și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale pot

propune în cadrul Comisiei Naționale de Promovare a Ocupării Forței

de Muncă strategii, programe și proiecte de acte normative privind

ocuparea și formarea profesională a forței de muncă.

Art. 103. – (1) Organizațiile sindicale și asociațiile patronale,

reprezentative la nivel național, participă în condițiile prevăzute de

lege la elaborarea și implementarea programelor și măsurilor privind piața

muncii.

(2) Organizațiile sindicale și asociațiile patronale reprezentative la

nivel național vor fi consultate la elaborarea de acte normative care

privesc ocuparea forței de muncă.

Art. 104. – Prefecturile și autoritățile administrației publice locale au

obligația să monitorizeze evoluțiile de pe piața muncii în plan teritorial,

să participe activ la elaborarea și realizarea măsurilor de îmbunătățire

a ocupării persoanelor neîncadrate în muncă și să sprijine activitatea

agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

SECȚIUNEA a 2-a
Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă

Art. 105. – Se înființează Comisia Națională de Promovare a Ocupării

Forței de Muncă, denumită în continuare Comisia Națională de Ocupare.

Art. 106. – Comisia Națională de Ocupare are, în principal,

următoarele atribuții:
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a) supune atenției Guvernului strategii și politici pentru creșterea

nivelului și calității ocupării forței de muncă în corelație cu programele

de dezvoltare economică și socială; 

b) stabilește direcțiile dezvoltării resurselor umane la nivel național,

în profil de ramură și teritorial;

c) asigură armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor

umane finanțate din fonduri publice sau din alte surse;

d) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind

ocuparea forței de muncă și de îmbunătățire a legislației în acest

domeniu;

e) pe baza tendințelor dezvoltării economice și sociale și a evoluțiilor

pe piața muncii, face propuneri pentru inițierea unor măsuri proactive

de combatere a șomajului prin politici fiscale, ajustări structurale,

reconversie profesională.

Art. 107. – (1) Comisia Națională de Ocupare este alcătuită din

reprezentanți ai ministerelor, agențiilor și departamentelor din subordinea

Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, și din președinții

organizațiilor sindicale și asociațiilor patronale reprezentative la nivel

național.

(2) Președintele Comisiei Naționale de Ocupare este ministrul

muncii, familiei și protecției sociale.

(3) Componența Comisiei Naționale de Ocupare va fi stabilită în

termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi de către

ministrul muncii și solidarității sociale, cu consultarea instituțiilor

prevăzute la alin. (1), și se aprobă prin decizie a primului-ministru.

(4) Secretariatul Comisiei Naționale de Ocupare este asigurat prin

Direcția generală forță de muncă din cadrul Ministerului Muncii,

Familiei și Protecției Sociale.

Art. 108. – Comisia Națională de Ocupare poate comanda instituțiilor

de specialitate studii, rapoarte și analize privind piața muncii, care vor

fi finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 109. – (1) Comisia Națională de Ocupare este legal constituită

la data aprobării de către primul-ministru a componenței acesteia.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale

de Ocupare* va fi elaborat de către Ministerul Muncii, Solidarității

Sociale și Familiei și va fi supus spre aprobare acesteia în termen de

90 de zile de la data constituirii și va fi publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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CAPITOLUL VII

Răspunderea juridică

Art. 110. – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz,

răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală.

Art. 111. – Încălcarea de către angajator a obligațiilor prevăzute la

art. 26 alin. (1) și la art. 27, constând în sustragerea de la obligația privind

plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj, constituie

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu

amendă.

Art. 112. – Reținerea de către angajator de la salariați a contribuțiilor

datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj și nevirarea acestora în

termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare

constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 6 luni

sau cu amendă.

Art. 113. – Constituie contravenție următoarele fapte:*

a) necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante prevăzute la

art. 10;

b) neutilizarea Clasificării ocupațiilor din România prevăzute la 

art. 15;

c) nedepunerea lunară a declarației prevăzute la art. 21; 

d) abrogată;**

e) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2);

f) nerespectarea prevederilor art. 50;

g) nerespectarea prevederilor art. 100 alin. (2) lit. e);

h) necomunicarea datelor și informațiilor solicitate în scris de Agenția

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru îndeplinirea

atribuțiilor sale prevăzute de lege;

i) furnizarea, fără acreditarea prevăzută de lege, a serviciilor

pentru stimularea ocupării forței de muncă;***

j) neeliberarea de către angajator, persoanelor cărora le

încetează raporturile de muncă sau de serviciu, a documentelor

prevăzute de legislația în vigoare, necesare pentru certificarea

stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj

și stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj.****
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Art. 114. – (1) Contravențiile prevăzute la art. 113 se sancțio nează

după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a), b), f), h) și j), cu amendă de la 3.000 lei

la 5.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. c), e), g) și i), cu amendă de la 5.000 lei

la 10.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult

48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de

la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii

prevăzute la alin. (1), această posibilitate fiind expres menționată

în procesul-verbal.*

Art. 115. – Amenzile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor

juridice.

Art. 116. – (1) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute

la art. 113 se realizează de organele de control ale Ministerului

Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Inspecției Muncii, Agenției

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și de către alte organe care,

potrivit legii, au dreptul să efectueze control.

(2) Organele de control măsuri active ale Agenției Naționale

pentru Ocuparea Forței de Muncă și ale structurilor sale teritoriale

vor constata și vor sancționa contravențiile prevăzute la art. 113

lit. a), c) e), h) și i), precum și contravenția prevăzută la lit. f), în ceea

ce privește nerespectarea art. 50 alin. (3).**

Art. 116

1

. – Controlul respectării obligațiilor privind încadrarea

în muncă și menținerea raporturilor de muncă, asumate de

angajatorii care au beneficiat de subvenții, credite sau fonduri

nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și

de facilități în temeiul art. 93, se efectuează de către organele de

control măsuri active din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței

de muncă județene, respectiv a municipiului București, care vor

constata și vor aplica, după caz, sancțiunile prevăzute de prezenta

lege.***

Art. 117. – Amenzile contravenționale aplicate conform prezentei legi

constituie venituri la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 118. – Dispozițiile prezentei legi, referitoare la stabilirea și

sancționarea contravențiilor, se completează cu prevederile Ordonanței

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
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Art. 119. – (1) Litigiile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor

prezentei legi se soluționează de către instanțele judecătorești

competente, potrivit legii.

(2) Litigiile privind stabilirea și plata indemnizației de șomaj se

soluționează în regim de urgență, potrivit normelor procedurale prevăzute

pentru conflictele de drepturi, chiar dacă prin lege specială se prevede

altfel.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 120. – (1) Persoanele care solicită dreptul la ajutor de șomaj,

ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin înainte de data

intării în vigoare a prezentei legi beneficiază de acest drept în cuantumul,

pe durata și în condițiile stabilite de Legea nr. 1/1991 republicată, cu

modificările ulterioare.

(2) În aceleași condiții beneficiază persoanele prevăzute la alin.

(1) de drepturile care le-au fost suspendate înainte de data intărării în

vigoare a prezentei legi și care au fost repuse în plată după această dată.

Art. 121. – Plata ajutoarelor de șomaj acordate potrivit Legii nr.

1/1991 republicată, cu modificările ulterioare, și a sumelor acordate

potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/1997

privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru

încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ, aprobată

cu modificări prin Legea nr. 162/1997, aflate în derulare la data intrării

în vigoare a prezentei legi, se suportă din bugetul asigurărilor pentru

șomaj.

Art. 122. – (1) Persoanele cărora li s-a stabilit ajutor de șomaj și a

fost suspendat pe perioada acordării plăților compensatorii, potrivit

legii, iar repunerea în plată a acestui drept are loc înainte de intrarea

în vigoare a prezentei legi, beneficiază de ajutorul de șomaj stabilit.

(2) Persoanele cărora li s-a stabilit ajutorul de șomaj și a fost

suspendat pe perioada acordării plăților compensatorii, potrivit legii, iar

data repunerii în plată este ulterioară datei intrării în vigoare a prezentei

legi, beneficiază de indemnizație de șomaj stabilită în condițiile acestei

legi.

Art. 123. – Persoanele fizice sau juridice care până la data intrării în

vigoare a prezentei legi au încadrat absolvenți în condițiile prevăzute de

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/1997, aprobată cu modificări

prin Legea nr. 162/1997, beneficiază de aceste măsuri în condițiile

stabilite de această ordonanță de urgență.
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Art. 124. – Persoanele disponibilizate în condițiile prevăzute de

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială

a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute

ca urmare a concedierilor colective, cu modificările și completările

ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei legi, în cadrul unor

etape prevăzute în programe de restructurare aprobate sau contracte

de vânzare cumpărare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei

legi, beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile prevăzute de

prezenta lege.

Art. 125. – Indemnizația de șomaj se plătește titularului ori

mandatarului acestuia stabilit prin procură specială. 

Art. 126. – Cererile pentru acordarea indemnizației de șomaj, precum

și toate actele procedurale în legătură cu stabilirea acestui drept sunt

scutite de orice fel de taxă de timbru.

Art. 127. – (1) Indemnizația de șomaj se reactualizează ori de câte

ori se modifică salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2) Drepturile stabilite prin prezenta lege, cu excepția celor

prevăzute la alin. (1), art. 72–75 și art. 80 se reactualizează ori de

câte ori se modifică valoarea indicatorului social de referință.

(3) Valoarea indicatorului social de referință se modifică prin

hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor

de consum prognozat an/an anterior.*

Art. 128. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 martie 2002.

Art. 129. – În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi

în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii și Solidarității

Sociale, în baza propunerilor Agenției Naționale pentru Ocuparea

Forței de Muncă, va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia,

precum și criterii de acreditare a furnizorilor de servicii prevăzute la art.

55 și 56, care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 130. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și

reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificările și completările

ulterioare;

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile

de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă

a absolvenților instituțiilor de învățământ, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, aprobată cu modificări
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prin Legea nr. 162/1997, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997;

c) Hotărârea Guvernului nr. 456/1997 cu privire la aprobarea

Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice

și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de

învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209

din 27 august 1997;

d) Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 307/1994 pentru

aprobarea Instrucțiunilor privind procedura de primire și soluționare a

cererilor de plată a ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare

profesională și a alocației de sprijin, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 324 din 23 noiembrie 1994;

e) Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea

și perfecționarea pregătirii profesionale a șomerilor, republicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1996;

f) Ordinul ministrului muncii, și protecției sociale nr. 435/1995 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfășurarea și

absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfecționare și a altor

forme de pregătire profesională a șomerilor și a Normelor de înființare,

organizare și funcționare a centrelor de calificare, recalificare și

perfecționare a șomerilor, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996;

g) orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

NOTA EDITORULUI

Reproducem în continuare prevederile:

– art. II din L. nr. 580/2004
„Art. II. – Dispozițiile prezentei legi se aplică angajatorilor care

încadrează în muncă absolvenți după intrarea în vigoare a acesteia.”

– art. III–V din O.U.G. nr. 144/2005
„Art. III. – (1) Persoanele care solicită dreptul la indemnizație de șomaj

înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență

beneficiază de acest drept în cuantumul, pe durata și în condițiile

stabilite de prevederile legale în vigoare la data solicitării dreptului.

(2) În aceleași condiții beneficiază persoanele prevăzute la alin. (1)

de drepturile care le-au fost suspendate înainte de data intrării în
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vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care au fost repuse în plată

după această dată.

Art. IV. – Persoanele care solicită acordarea drepturilor lunare

prevăzute la art. 72 din lege înainte de data intrării în vigoare a prezentei

ordonanțe de urgență beneficiază de aceste drepturi în cuantumul, pe

durata și în condițiile stabilite de prevederile legale în vigoare la data

solicitării drepturilor.

Art. V. – Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică

convențiilor și/sau contractelor încheiate cu agențiile pentru ocuparea

forței de muncă până la data intrării în vigoare a acesteia.”

– art. II din O.U.G. nr. 126/2008
„Art. II. – (1) Persoanele ale căror drepturi au fost stabilite înainte de

data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de

drepturile prevăzute de lege, pe durata și în condițiile stabilite inițial.

(2) De condițiile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele

cărora le-au fost suspendate drepturile înainte de data intrării în vigoare

a prezentei ordonanțe de urgență și care au fost repuse în plată după

această dată.”

– art. 5–6 din L. nr. 118/2010
„Art. 5. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul

indemnizației de șomaj stabilit în condițiile prevăzute de Legea 

nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea

ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și

aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se

stabilește ori se repune în plată după suspendare, potrivit prevederilor

legale, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, precum și drepturile

bănești care se acordă lunar din bugetul asigurărilor pentru șomaj în funcție

de cuantumul indemnizației de șomaj stabilite potrivit legii se diminuează

cu 15%.

Art. 6. – (1) Drepturile bănești prevăzute la art. 72, 73

1

, 74 și 75 din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se stabilesc

ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează cu 15%.

(2) Convențiile încheiate în vederea acordării subvenției prevăzute la

art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și

aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi își produc

efectele juridice până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.”
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HOTĂRÂREA 

GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 174*

din 20 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 

şi stimularea ocupării forţei de muncă

Publicată în M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea

ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă

Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2001 privind declararea lunară a

obligaţiilor de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 17

octombrie 2001.
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A�EXĂ
�ORME METODOLOGICE 

de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementează

punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Art. 1. – Sistemul de indicatori statistici prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 76/2002,

denumită în continuare lege, şi metodologia de calcul a acestora se stabilesc de

Institutul Naţional de Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii

Sociale, şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi

al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, în termen de 30 de zile de la

data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 2. – Tematica cercetărilor statistice speciale prevăzută la art. 7 alin. (2)

din lege, precum şi metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale se

avizează, potrivit legii, de Institutul Naţional de Statistică şi se aprobă prin ordin

al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale

pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 3. – (1) Prin locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege,

se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării

raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.

(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se va

face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori 

e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1.*

Art. 4. – (1) Furnizorii de servicii prevăzuți la art. 10 alin. (2) din lege

vor comunica agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau,

după caz, a municipiului București, până la data de 5 a fiecărei luni pentru

luna expirată, date privind șomerii mediați și încadrați în muncă.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face pe suport de hârtie sau

în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului

prevăzut în anexa nr. 2.*
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Art. 5. – Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se

înțelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 lit. b), e), f), h) și j),

art. 61 lit. c) și d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 –

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

b) încetarea raportului de muncă la inițiativa angajatorului, prin

notificare scrisă, în temeiul art. 31 alin. (4

1

) din Legea nr. 53/2003 – Codul

muncii, cu modificările și completările ulterioare;

c) încetarea de drept a raportului de muncă al asistentului personal al

persoanei cu handicap grav în cazul decesului persoanei cu handicap grav,

în temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu

modificările ulterioare;

d) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. c) din

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, cu excepția cazului în care

funcționarul public nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 54 lit. a)

din aceeași lege;

e) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. e) și h)

și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

f) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari angajați pe

bază de contract când sunt clasați «inapt pentru serviciu militar» sau «apt

limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară;

g) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari angajați pe

bază de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării

�aționale și ale Ministerului Administrației și Internelor;

h) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari angajați pe

bază de contract care nu mai îndeplinesc condițiile specifice, stabilite prin

ordin al ministrului apărării naționale, respectiv al ministrului

administrației și internelor, pentru ocuparea funcției;

i) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari angajați pe

bază de contract ca urmare a retragerii avizului de securitate specific

clasei sau nivelului de secretizare a informațiilor la care urmează să aibă

acces de către autoritățile competente;

j) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari la expirarea

termenului contractului, în situația în care nu sunt posibilități de reînnoire,

din cauza reducerii funcțiilor ca urmare a desființării, restructurării sau
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a dislocării unității, precum și în situația în care una dintre părți nu mai

optează pentru reînnoirea contractului;

k) încetarea contractului soldaților și gradaților voluntari la împlinirea

limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării

naționale.*

Art. 6. – Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) și la art. 34 alin. (1)

lit. b) și alin. (3) lit. b) din lege sunt venituri lunare, care se determină prin

raportarea venitului impozabil, certificat de către organele fiscale teritoriale

subordonate Agenției �aționale de Administrare Fiscală, la numărul de luni

aferente unui an fiscal.*

Art. 7. – Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească

definitivă, nu mai este posibilă, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la

unitatea care a preluat patrimoniul unităţii la care persoana a fost încadrată în

muncă anterior, în situaţia în care postul ocupat de aceasta a fost desfiinţat.

Art. 8. – (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) şi c) din lege

se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă, dacă

fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, respectiv 30

de zile de la data lăsării la vatră, s-au înregistrat la agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la alţi

furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de

muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare

în muncă.

(2) Dovada înregistrării la furnizorii de servicii specializate pentru

stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, se face cu

o adeverinţă eliberată de furnizori, prin care se certifică data înregistrării

persoanei în evidenţele proprii.**

Art. 9. – Abrogat.***

Art. 10. – (1) Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în

condiţiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 din lege pot încheia cu agenţia

pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a

cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, un contract de asigurare pentru şomaj

conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

(2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru şomaj,

calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
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sociale, precum şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se dovedeşte

cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind

dobândirea calităţii de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări

sociale, eliberat de instituţiile competente potrivit legii, în original şi copie.*

Art. 11. – (1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru şomaj

cu persoanele prevăzute la art. 20 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de

muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti pot împuternici agenţiile locale

pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază persoanele îşi au domiciliul sau,

după caz, reşedinţa.

(2) Împuternicirea de reprezentare se va da şefului agenţiei locale pentru

ocuparea forţei de muncă prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru

ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 12. – Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată,

prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege ca limită inferioară a venitului lunar

la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege şi la care se

calculează contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, este

salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre

a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte această

contribuţie.**

Art. 13. – Abrogat.***

Art. 14. – (1) Baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au

obligația de a reține și de a vira contribuția individuală la bugetul

asigurărilor pentru șomaj, conform art. 27 alin. (1) din lege, este

reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate

obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, constituit, după

caz, din următoarele elemente:

a) salariul de bază lunar brut, corespunzător timpului efectiv lucrat, la

care se adaugă, după caz: indemnizația de conducere, salariul de merit,

precum și alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori

contractelor colective sau individuale de muncă, fac parte din salariul de

bază;

b) indemnizația brută lunară pentru persoanele care își desfășoară

activitatea în funcții elective, precum și pentru persoanele care sunt

numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești;



c) solda brută lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile și

alte drepturi ale soldaților și gradaților voluntari, acordate și suportate,

potrivit legii, de unități;

d) drepturile bănești în valoare brută realizate lunar de persoanele

care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

e) remunerația directorilor și membrilor directoratului societăților pe

acțiuni, numiți în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) sporurile, adaosurile și drepturile bănești, acordate potrivit legii ori

contractelor colective sau individuale de muncă, sub formă de procent din

elementele prevăzute la lit. a)–d) ori ca sume fixe, indiferent dacă au

caracter permanent sau nu;

g) indemnizațiile pentru concedii, indemnizațiile pentru perioadele de

incapacitate temporară de muncă, suportate de unități, conform legii, în

situația în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate

pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depășește 30

de zile, precum și orice alte indemnizații acordate salariaților și suportate

de unități, potrivit legii;

h) sumele rezultate prin plata cu ora, gărzi, indemnizații clinice;

i) drepturile bănești acordate potrivit legii ori contractelor colective

sau individuale de muncă sub formă de stimulente, premii și prime;

j) orice alte sume plătite din fondul de salarii.

(2) �u se includ în baza de calcul prevăzută la alin. (1) sumele

reprezentând:

a) prestațiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv

cele acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale;

b) diurne de deplasare și de delegare, indemnizații de delegare,

detașare și transfer;

c) drepturi de autor;

d) participarea salariaților la profit;

e) compensațiile acordate în condițiile legii ori ale contractelor colective

sau individuale de muncă, salariaților concediați pentru motive care nu

țin de persoana lor;

f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regăsesc în

situațiile prevăzute la art. 19 din lege, dar încasează venituri ca urmare a

faptului că au deținut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.

(3) În situația personalului român trimis în misiune permanentă în

străinătate, salariile de bază prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt salariile
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de bază corespunzătoare funcțiilor în care persoanele respective sunt

încadrate în țară.

(4) În lunile în care raporturile de muncă sau de serviciu se stabilesc,

încetează, se suspendă, respectiv se reiau, cu excepția suspendării pentru

incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depășește 30 de zile,

contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzută

la art. 27 din lege, se calcu lează prin aplicarea cotei prevăzute de lege

pentru contribuția individuală asupra bazei de calcul prevăzute la alin. (1)

cores punzătoare timpului efectiv lucrat în luna respectivă.*

Art. 15. – (1) Șomerii prevăzuți la art. 17 din lege, care realizează

venituri din activități autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizație

de șomaj în condițiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dacă

dovedesc că acele venituri, determinate potrivit art. 6, nu depășesc valoarea

indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării

ocupării forței de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada.

(2) Prin activități autorizate potrivit legii se înțelege activitățile

economice desfășurate de persoane fizice autorizate, întreprinderi

individuale și/sau întreprinderi familiale conform legii sau exercitarea

profesiilor liberale potrivit dispozițiilor legale speciale.**

Art. 16. – Prin nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii,
potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înţelege:

a) neîndeplinirea condiţiilor legale de pensionare pentru limită de vârstă;

b) situaţia în care persoana nu beneficiază de pensie de invaliditate;***

c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condiţiile

prevăzute de lege.

Art. 17. – (1) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1

2

) din lege, stagiul

de cotizare aferent unui contract individual de muncă cu timp parţial se

stabileşte ca raport între timpul de muncă pentru care a fost încheiat

contractul individual de muncă cu timp parţial şi durata normală a

timpului de muncă.

(2) În aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1

3

) din lege, stagiul de cotizare

aferent unui contract de muncă temporară se stabileşte luându-se în

considerare atât durata fiecărei misiuni prevăzute în contractul de muncă
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temporară, cât şi timpul în care persoanele se află la dispoziţia agentului

de muncă temporară, între misiuni.*

Art. 18.** – (1) În vederea certificării stagiilor de cotizare şi a stabilirii

dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia, odată cu

înmânarea carnetului de muncă, de a elibera persoanelor cărora le încetează

raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza

lunară de calcul prevăzută la art. 14, pentru fiecare lună, din ultimele 12

luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu,

pentru care aceştia le-au reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj

contribuţia individuală prevăzută la art. 27 din lege şi au plătit contribuţia

datorată de angajator prevăzută la art. 26 din lege, potrivit modelului

prevăzut în anexa nr. 26, precum şi, după caz, următoarele:

a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru şomaj;

b) perioada pentru care nu s-au plătit contribuţiile la bugetul

asigurărilor pentru şomaj şi suma aferentă acestei perioade;

c) dacă se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2)

din lege.

(2) Adeverința prevăzută la alin. (1) va conține și date cu privire la

perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de

muncă sau de serviciu au fost suspendate, precum și data și motivul

încetării acestora, date care se verifică și se certifică de agențiile pentru

ocuparea forței de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de

muncă.

(3) Adeverința prevăzută la alin. (1) se verifică și se certifică în ceea ce

privește datele referitoare la baza de calcul a contribuției individuale la

bugetul asigurărilor pentru șomaj de agențiile pentru ocuparea forței de

muncă, pe baza declarațiilor lunare privind evidența nominală a

asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj

depuse de angajator.

(4) În situaţia în care nu s-a întocmit carnet de muncă, dovada

existenţei unor raporturi de muncă sau de serviciu se efectuează cu alte

acte prevăzute de lege.

(5) În situaţia în care sunt identificate neconcordanţe între conţinutul

adeverinţei şi conţinutul declaraţiilor lunare privind evidenţa nominală a

asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj

depuse de angajator şi/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă ori
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se constată că angajatorul nu a depus declaraţia lunară, agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă solicită în scris angajatorului corectarea

respectivelor documente şi depunerea lor la agenţia pentru ocuparea forţei

de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(6) Modelul adeverinţei, prevăzut în anexa nr. 26, se poate modifica

sau completa prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi

familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) �eeliberarea de către angajator a adeverinței prevăzute la alin. (1)

constituie contravenție, potrivit art. 113 lit. j) din lege, și se sancționează

cu amenda prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de către organele

de control măsuri active ale structurilor teritoriale ale Agenției �aționale

pentru Ocuparea Forței de Muncă care au competența constatării și

sancționării celorlalte contravenții prevăzute de lege.*

Art. 19. – (1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei

de 1 martie 2002 se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de

muncă, potrivit art. 36 din lege, în baza certificatului întocmit conform

modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie

2002 se face, după caz, pe baza:

a) declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a

obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a adeverinţei

eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza

adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se

constată că angajatorul nu a depus declaraţia, pentru persoanele care au

fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege;

b) contractului de asigurare pentru şomaj prin însumarea lunilor

pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj,

pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare

pentru şomaj.

(3) Certificarea stagiilor de cotizare prevăzute la alin. (2) se face de către

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin certificatul întocmit

conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.

(4) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei

nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor
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pentru şomaj se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii

sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*

Art. 19

1

. – (1) Prin salariu de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu
de cotizare, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege baza lunară

de calcul prevăzută la art. 14 pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul

de cotizare.

(2) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de

asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei

cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzută la

art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se va avea în vedere venitul lunar declarat

în contractul de asigurare pentru şomaj la care aceste persoane s-au

asigurat, potrivit legii, şi la care s-a calculat şi s-a plătit contribuţia

datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj prevăzută la art. 28 din

lege.**

Art. 20. – Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) 

lit. d) din lege, se înţelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita

un loc de muncă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau

a municipiului Bucureşti la care se află în evidenţă, în afara datei

programării lunare, sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru

stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea

medierii pentru încadrare în muncă.***

Art. 21. – Casele teritoriale de pensii au obligaţia, potrivit art. 41 alin. (3)

din lege, de a comunica agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau

a municipiului Bucureşti beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj cărora li s-a stabilit

dreptul la pensie, în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu

menţionarea datei privind punerea în plată a pensiei.

Art. 22. – Respingerea cererii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj,

pentru motivele prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispoziţie de

respingere semnată de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de

muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 23. – (1) Indemnizaţia de şomaj prevăzută la art. 39 alin. (2) şi la 

art. 40 alin. (1) din lege se acordă integral dacă beneficiarul s-a aflat în şomaj

pe întreaga perioadă a lunii respective.
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(2) Indemnizaţia de şomaj pentru fracţiuni de lună, prevăzută la art. 43 

alin. (2) din lege, se calculează prin raportarea cuantumului stabilit conform 

art. 39 alin. (2) şi art. 40 alin. (1) din lege la numărul de zile calendaristice din

luna respectivă, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile din luna respectivă

pentru care şomerul beneficiază de indemnizaţia de şomaj.

Art. 24. – (1) Încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj în situaţia prevăzută

la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care deţineau autorizaţia de

funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale anterior

datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

(2) Încetarea plății indemnizațiilor de șomaj pentru motivul prevăzut

la art. 44 lit. b) din lege se face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul

a realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referință

al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în

vigoare.*

(3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizaţiei de şomaj pentru

motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege şi care încheie un nou contract de

asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordării indemnizaţiei de

şomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34

alin. (1) lit. a) din lege.

(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplică beneficiarilor indemnizaţiei

de şomaj care dobândesc autorizaţia de funcţionare sau certificatul de

înmatriculare al unei societăţi comerciale după data înregistrării cererii pentru

acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Art. 25. – Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) şi e) din lege, se

înţelege situaţia în care beneficiarul indemnizaţiei de şomaj nu acceptă soluţiile

legate de încadrarea în muncă sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite

pe baza consilierii sau medierii.

Art. 26. – Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplică numai dacă beneficiarul

indemnizaţiei de şomaj a anunţat în scris agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă

judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei evidenţă se află despre plecarea

sa în străinătate.

Art. 27. – (1) Măsura suspendării plăţii indemnizaţiei de şomaj, prevăzută

la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la

art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revocă în situaţia în care beneficiarul

probează cu acte justificative că nu şi-a îndeplinit această obligaţie din motive

neimputabile lui.
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(2) Se consideră motive neimputabile beneficiarului următoarele situaţii:

a) naşterea unui copil;

b) căsătorie;

c) îmbolnăvire;

d) decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;

e) forţa majoră.

(3) Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative prevăzute la alin. (1)

în termen de 30 de zile de la data prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.

Art. 28. – Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a încetării plăţii

indemnizaţiei de şomaj se stabileşte prin dispoziţie a directorului executiv al

agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 29. – În sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile băneşti cuvenite

şomerilor cu titlu de indemnizaţie de şomaj pot face obiectul executării silite

pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, pentru sumele datorate

cu titlu de obligaţie de întreţinere ori pentru sumele datorate cu titlu de

despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări

corporale, precum şi în cazurile prevăzute de dispoziţii legale speciale.

Art. 29

1

. – Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 48

1

din lege

se face în baza schemei de ajutor de stat pentru formare, elaborată cu

respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preșe -

dintelui Agenției �aționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*

Art. 29

2

. – Abrogat.**

Art. 29

3

. – Abrogat.**

Art. 29

4

. – Abrogat.**

Art. 29

5

. – Abrogat.**

Art. 29

6

. – Abrogat.**

Art. 30. – Prin concediere colectivă se înțelege concedierea colectivă

definită potrivit art. 68 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu

modificările și completările ulterioare.***

Art. 31. – (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a

municipiului Bucureşti pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevăzute

la art. 51 din lege, oricărei persoane asigurate, ameninţate de riscul de a deveni

şomer.
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(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa

conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

Art. 32. – Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele

dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului

Bucureşti şi furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei

de muncă se încheie conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

Art. 33. – Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselecţia

candidaţilor în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face

la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în funcţie de

criteriile impuse de acesta şi cu respectarea prevederilor legale.

Art. 34. – (1) Pentru a fi luaţi în evidenţă în vederea medierii şomerii

prevăzuţi la art. 61 alin. (2) din lege depun la agenţia pentru ocuparea forţei de

muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului

prezentat în anexa nr. 8, urmând ca, în cazul neîncadrării lor în muncă, cererea

să fie reînnoită la un interval de 6 luni.

(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege beneficiază de

serviciile de mediere gratuite şi persoanele prevăzute la art. 16 lit. c)– f) din

lege, dacă depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a

municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.*

Art. 35. – (1) Programele de formare profesională prevăzute la art. 63 

alin. (1) din lege, prin care pot fi iniţiate, calificate, recalificate, perfecţionate

sau specializate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se orga-

nizează ţinându-se seama de profilurile profesionale, profilurile şi standardele

ocupaţionale, după cum urmează:

a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane

aflate în căutarea unui loc de muncă sau să asigure formare profesională

persoanelor angajate, aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 

alin. (2) din lege;*

b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată

conform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, aflate

în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;*

c) pe baza analizelor şi studiilor de specialitate privind necesarul actual şi

prognozat de forţă de muncă.

(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de

formare profesională şi cu programele de şcolarizare ale Ministerului Educaţiei,
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Cercetării, Tineretului și Sportului în vederea adaptării pregătirii profesionale

la cerinţele reale ale pieţei muncii.

Art. 36. – (1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de

pregătire profesională, organizate în condiţiile legii, sunt admise persoane apte

de muncă, având nivelul de pregătire necesar şi care au beneficiat de informare

şi consiliere privind cariera, prin centrele de informare şi consiliere profesională

din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului

Bucureşti.

(2) Pentru stabilirea formei, grupului şi tipului de program de formare

profesională se va ţine seama de nivelul general de pregătire, dovedit prin

acte de studii.

(3) La programele de formare profesională organizate pentru calificări

de nivelul I, prevăzute în �omenclatorul calificărilor pentru care se pot

organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului

educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, pot fi admise şi persoane

care nu au absolvit învăţământul obligatoriu.*

(4) Abrogat.**

(5) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului

Bucureşti pot organiza programe de formare profesională speciale pentru

persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau pentru persoanele cu handicap.

(6) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap

vor fi cuprinse în programele de formare profesională la recomandarea medicului

specialist, potrivit legii.

Art. 36

1

. – Persoanele înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței

de muncă, care desfășoară activități în mediul rural și nu realizează

venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea

indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării

ocupării forței de muncă în vigoare, beneficiază în mod gratuit de servicii

de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depășesc

valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și

stimulării ocupării forței de muncă în vigoare în luna pentru care se face

dovada.***
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Art. 36

2

. – (1) În vederea aplicării prevederilor art. 66 alin. (4) din lege,

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului

Bucureşti organizează programe de formare profesională, în colaborare cu

unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul

Ministerului Justiţiei.

(2) În vederea participării la programele de formare profesională

prevăzute la alin. (1), unităţile subordonate Direcţiei Generale a

Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei vor asigura selecţia

persoanelor aflate în detenţie.

(3) Selecţia prevăzută la alin. (2) se va realiza atât pe baza criteriilor

specifice de selecţie, cât şi din punct de vedere medical şi al nivelului de

pregătire, precum şi în funcţie de perioada rămasă de executat până la

eliberare, pentru a se asigura participarea acestora pe întreaga durată a

programului de formare profesională.*

Art. 36

3

. – (1) Prin sintagma nu se pot deplasa zilnic, potrivit art. 66

1

alin. (2) lit. d) din lege, se înţelege:

a) nu există mijloace de transport în comun de la domiciliu la locul de

desfăşurare a programului de formare profesională;

b) mijloacele de transport în comun existente nu pot asigura

deplasarea persoanei cu cel mult două ore înainte şi după orele de curs pe

traseul de la domiciliu la locul de pregătire.

(2) Pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de

pregătire, potrivit art. 66

1

alin. (2) lit. d) din lege, decontarea cheltuielilor

de transport se face pentru cel mult patru deplasări, pe traseul cel mai

scurt de la domiciliu la locul de cazare, în cursul unei luni, în condiţiile

prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor

publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi

detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul

localităţii, în interesul serviciului.*

Art. 37. – (1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă,

prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, care urmează programele de formare

profesională, au următoarele obligaţii:

a) să participe la toate activitățile cuprinse în programul de formare

profesională, să îndeplinească toate cerințele prevăzute de acesta și să se

prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare;
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b) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare

profesională prevăzute la art. 66

1

alin. (2) şi (3) din lege, dacă nu se

prezintă la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu excepţia

cazului în care neprezentarea se datorează unor motive neimputabile

persoanei;

c) să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare

profesională prevăzute la art. 66

1

alin. (2) şi (3) din   lege,   dacă,   după

absolvire,   refuză   nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia

pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) revine şi persoanelor

prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege.

(3) Se consideră motive neimputabile persoanei, în sensul alin. (1) 

lit. b), următoarele situaţii:

a) naşterea unui copil;

b) căsătorie;

c) îmbolnăvire;

d) decesul soţului, soţiei sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv;

e) îndeplinirea obligaţiilor militare;

f) forţa majoră.

(4) Situaţiile prevăzute la alin. (3) se probează cu acte justificative, în

termen de 30 de zile de la data primului examen de absolvire sau de la

data reexaminării.

(5) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege, care urmează

programe de formare profesională finanţate din bugetul asigurărilor

pentru şomaj, se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta

cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională, pentru a se

încadra în muncă, pentru a începe o activitate economică în condiţiile legii

sau în cazul în care starea sănătăţii nu le permite continuarea

programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situaţii cu actul

privind încadrarea în muncă, autorizaţia de funcţionare sau certificatul de

înmatriculare, respectiv cu acte medicale.

(6) Dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul

orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat,

fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie

cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională până la data

exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizaţiei

de şomaj conform art. 44 lit. e) din lege.

(7) �eprezentarea la examenul de absolvire sau la reexaminare a

persoanelor care participă la programe de formare profesională gratuite,

din alte motive decât cele prevăzute la alin. (3), constituie refuz nejustificat
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în sensul art. 25 și, după caz, atrage încetarea plății indemnizației de șomaj

conform art. 44 lit. e) din lege.*

Art. 38. – (1) În cazul în care formarea profesională se realizează,

potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agenţiile pentru ocuparea forţei de

muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin furnizori de formare

profesională, autorizaţi în condiţiile legii, selectarea acestora se va face prin

procedura de cerere de ofertă, în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile

publice.

(2) Selecţia furnizorilor prin procedura de cerere de ofertă se organi -

zează, de regulă, o singură dată pe an pentru fiecare program de formare

profesională, în ocupaţiile, meseriile şi profesiile cuprinse în Planul naţional

de formare profesională.**

Art. 39. – În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea

de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare pentru ocupaţii

sau meserii neincluse în Clasificarea ocupaţiilor din România este necesar ca cei

interesaţi să solicite avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale.

Art. 40. – (1) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se acordă numai

dacă persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei

de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă,

în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la

indemnizaţie de şomaj ca urmare a angajării, următoarele documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;

b) înştiinţare emisă de angajator privind încadrarea în muncă;

c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;

d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani

acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana

respectivă.

(2) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului

general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege.**

Art. 41. – (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute la art. 72 din lege va

depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia

pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde

se află în evidenţă dovada emisă de angajator din care să reiasă că a fost

încadrat în muncă.
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(2) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă în termenul prevăzut la 

alin. (1) dovada încadrării în muncă, plata drepturilor prevăzute la art. 72 din

lege se va face odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor

pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.

Art. 42. – Nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 72 din lege

persoanele care, în perioada pentru care erau îndreptăţite să primească

indemnizaţie de şomaj, îşi pierd calitatea de angajat, cu excepţia persoanelor

aflate în situaţia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege.

Art. 42

1

. – Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 73 alin. (1) din

lege vor depune odată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la art. 41

alin. (1), şi documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. b), c) şi d).*

Art. 43. – Calculul pentru fracţiuni de lună al drepturilor menţionate la 

art. 72 din lege se face conform regulii prevăzute pentru indemnizaţia de şomaj

la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 43

1

. – (1) Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73

1

alin. (1)

din lege, se acordă absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele

condiţii:

a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ sau absolvenţi ai şcolilor

speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în

a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa;

b) nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 73

1

alin. (5)

din lege;

c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă

între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncă;

d) se încadrează în muncă potrivit art. 73

1

alin. (1) din lege în termen

de 12 luni de la data absolvirii.

(2) Pentru acordarea primei prevăzute la art. 73

1

alin. (1) din lege,

persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de

muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se află în

evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării după

absolvirea studiilor, următoarele documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 23;

b) actul de identitate al absolventului, în copie;

c) actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;

d) înştiinţare emisă de angajator privind încadrarea în muncă;
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e) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;

f) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii

studiilor şi în perioada cuprinsă între această dată şi încadrarea în muncă

nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că la data solicitării

dreptului nu urmează o formă de învăţământ;

g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte

că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de

serviciu cu persoana respectivă şi nu are obligaţia, potrivit legii, de a o

angaja;

h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din

lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu

executoriu, potrivit legii.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul

de a beneficia de prima prevăzută la art. 73

1

alin. (1) din lege.

(4) Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73

1

alin. (1) din lege,

se acordă o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din

cadrul sistemului naţional de învăţământ reglementat prin Legea

învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare:

a) învăţământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau şcoala de

arte şi meserii;

b) învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

c) învăţământ superior.*

Art. 43

2

. – (1) în cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt

judeţ, dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73

1

alin. (1) din lege, se

acordă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a

municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca

dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de

muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu, care va acorda, după caz,

şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor

ce decurg din acordarea drepturilor.

(2) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior,

beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73

1

alin. (1) din lege sunt obligaţi

să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt

înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile

emise de angajator că sunt încadraţi.
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(3) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate

cu confirmare de primire.

(4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada menţionată

la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de

muncă să prezinte această dovadă în termen de 15 zile de la data primirii

comunicării.

(5) Dacă după două astfel de comunicări absolventul nu prezintă actul

doveditor, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul

cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea

statutului acestuia, şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta

măsuri în conformitate cu prevederile legale.*

Art. 43

3

. – (1) Dreptul prevăzut la art. 73

1

alin. (2) din lege se acordă

absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;

b) nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 73

1

alin. (5)

din lege;

c) se încadrează în muncă potrivit art. 73

1

alin. (1) din lege;

d) le încetează plata indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege,

ca urmare a încadrării în muncă;

e) îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu angajatorul la care

s-au încadrat în muncă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data

angajării.

(2) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 73

1

alin. (2) din lege,

persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de

muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde s-au aflat în

evidenţă sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, în termen de

maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării,

următoarele documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 24;

b) actul de identitate al absolventului, în copie;

c) carnetul de muncă, în copie, certificat şi datat de angajator pe fiecare

pagină, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de muncă, copie din

registrul general de evidenţă a salariaţilor care să cuprindă elementele de

identificare, prevăzute de lege, ale absolventului;

d) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii

studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că la data
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solicitării dreptului şi în perioada în care se află în plata indemnizaţiei de

şomaj nu urma o formă de învăţământ;

e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte

că în ultimii 2 ani de la data angajării acesta nu a mai fost în raporturi de

muncă sau de serviciu cu persoana respectivă şi nu avea obligaţia, potrivit

legii, de a o angaja, pentru absolvenţii care nu au beneficiat de prima

prevăzută la art. 73

1

alin. (1) din lege.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul

de a beneficia de suma prevăzută la art. 73

1

alin. (2) din lege.

(4) Dreptul prevăzut la art. 73

1

alin. (2) din lege se acordă după

menţinerea cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă a raporturilor

de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data

angajării de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană,

respectiv a municipiului Bucureşti, unde absolventul s-a aflat în evidenţă

sau, după caz, i-a fost transferat dosarul.

(5) Dreptul prevăzut la art. 73

1

alin. (2) din lege se poate cumula cu

dreptul sub formă de primă prevăzut la art. 73

1

alin. (1) din lege, precum

şi cu prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege sau cu prima de

instalare prevăzută la art. 75 din lege.*

Art. 43

4

. – Drepturile băneşti prevăzute la art. 73

1

alin. (1) şi (2) din lege,

stabilite şi neîncasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului

general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege.*

Art. 44. – Abrogat.**

Art. 45. – (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 şi 75 din lege

persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, următoarele

documente:

a) o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa

nr. 12;

b) actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil;

c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu

precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform

modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit

legii.***



(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 74 şi 75 din lege persoanele

care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

(3) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, drepturile

prevăzute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agenţia pentru ocuparea

forţei de muncă judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti unde

beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat

la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul

domiciliu, care va acorda şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări

respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(4) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se cumulează cu cele prevăzute

la art. 74 din lege sau cu drepturile prevăzute la art. 75 din lege.

(5) Drepturile prevăzute la art. 74 din lege nu se cumulează cu cele

prevăzute la art. 75 din lege.*

(6) Drepturile prevăzute la art. 74 sau 75 din lege se solicită în termen

de maximum 12 luni de la data încadrării în muncă.*

Art. 46. – Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate, în situaţia

prevăzută la art. 75 din lege, dacă localitatea unde persoana se încadrează în

muncă aparţine aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu

sau sectoarele municipiului Bucureşti.

Art. 47. – Abrogat.**

Art. 48. – (1) Potrivit art. 78*** din lege, în programele care au ca scop

ocuparea temporară a forţei de muncă pentru dezvoltarea comunităţilor

locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate la agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, indiferent

dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.****

(2) Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 78*** din lege, în

situația în care aceasta este de natura ajutorului de minimis, se face în baza

schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în

domeniu, instituită prin ordin al președintelui Agenției �aționale pentru

Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.*****

Art. 49. – (1) Pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la art. 78*** din lege,

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului

Bucureşti vor încheia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale,
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convenţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, cu angajatorii

persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor pentru executarea de

activităţi în scopul dezvoltării comunităţilor locale cărora li s-au atribuit

contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.*

(1

1

) În situaţia în care activităţile care au ca scop dezvoltarea

comunităţilor locale sunt prestate de autorităţile administraţiei publice

locale, inclusiv prin unităţile înfiinţate în subordinea acestora, în temeiul

raportului de subordonare faţă de acestea, fără încheierea unui contract

de prestări de servicii, convenţiile prevăzute la alin. (1) se vor încheia cu

autorităţile administraţiei publice locale, respectiv cu unităţile din

subordinea acestora, care au calitatea de angajatori şi totodată de beneficiari

ai subvenţiilor prevăzute la art. 78** din lege.***

(2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) sunt

consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti,

precum şi consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului

Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative, respectiv primarul sau, după caz,

primarul general al municipiului Bucureşti, ca autoritate executivă, şi preşedintele

consiliului judeţean,  potrivit Legii administraţiei  publice  locale nr. 215/2001.

Art. 50. – (1)  În  vederea încheierii  convenţiei prevăzute la art. 49 alin. (1),

agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului

Bucureşti va asigura, din rândul şomerilor, forţa de muncă solicitată de

angajatori.

(2) Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în

muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă

determinată de cel mult 12 luni.

(3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în

muncă din rândul şomerilor și, după caz, contractul de achiziţie publică,

în copii, se anexează la convenţia prevăzută la art. 49 alin. (1).****

Art. 50

1

. – Cuantumurile lunare ale subvenţiilor prevăzute la art. 79 

alin. (2)** din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni,

pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din

rândul şomerilor, proporţional cu timpul efectiv lucrat, după cum urmează:

a) de la data angajării persoanei, dacă convenţia se încheie în termen

de 30 de zile de la această dată;
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b) de la data încheierii convenţiei, dacă aceasta se încheie în termen mai

mare de 30 de zile de la data angajării persoanei.*

Art. 51. – Prin sintagma contribuții de asigurări sociale datorate de
angajatori, aferente acestuia, prevăzută la art. 79 alin. (2) lit. b)** din

lege, se înțelege contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări

pentru șomaj, contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli

profesionale, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv

contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

datorate de angajatori, care se calculează la valoarea indicatorului social

de referință în vigoare în luna pentru care se face plata.***

Art. 51

1

. – (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată

nedeterminată, absolvenţi de învăţământ superior care nu au promovat

examenul de licenţă beneficiază, în condiţiile legii, de subvenţia prevăzută

la art. 80 alin. (1) lit. b) din lege.

(2) Prevederile art. 80 din lege se aplică în situaţia în care angajatorii

încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii

de învăţământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de

muncă sau de serviciu.*

Art. 52. – (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai

instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu

agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului

Bucureşti, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în

termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul

de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege.

(3) În sensul legii, data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii

următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii

eliberat de către instituţia de învăţământ de stat sau particular, autorizată

ori acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică,

în mod expres, o anumită dată de absolvire.

(4) Prin formă de învăţământ, în sensul art. 83 alin. (4) din lege, se

înţelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de

învăţământ reglementat prin Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare:

a) învăţământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau şcoala de

arte şi meserii;
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b) învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

c) învăţământ superior.*

Art. 52

1

. – Prevederile art. 80 alin. (3) din lege se aplică în cazul unită -

ţilor din cadrul Ministerului Apărării �aţionale, Ministerului Administraţiei

şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii,

Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază, care

au obligaţia de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor militare de

învăţământ sau ai altor instituţii similare.**

Art. 53. – (1) Încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată, potrivit 

art. 80 din lege, a absolvenţilor se va face numai pe posturi vacante.

(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reînfiinţate după

mai puţin de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe

motivul reducerii personalului.

Art. 54. – (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se

acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni, respectiv de 18 luni

în cazul absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap, de la data

încheierii convenţiei prevăzute la art. 52 alin. (1).

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv

lucrat de absolvenţi în luna respectivă.

(3) Contribuția prevăzută la art. 80 alin. (1) din lege reprezintă

contribuția angajatorului aferentă absolvenților încadrați în condițiile 

art. 80 din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul

asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 26 din lege.

(4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit 

art. 80 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la 

alin. (3), angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de

muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, odată cu declaraţia

lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la

bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, şi un tabel

nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 16, însoţit de

copii de pe pontaj şi de pe statul de plată.

(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute

la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea

declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor

de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective sau
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le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate,

măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă.

(5

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (5), măsurile de stimulare

prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele

prevăzute la alin. (4) sunt corectate și depuse până la expirarea termenului

prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența

nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor

pentru șomaj aferente lunii respective.

(6) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute

la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din perioada

de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1).*

Art. 55. – Abrogat.**

Art. 56. – Persoanele cu handicap prevăzute la art. 80 alin. (2) şi la art. 85

alin. (2) din lege sunt persoanele care îşi dovedesc handicapul cu certificat eliberat

de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.

Art. 57. – (1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către
angajator, potrivit art. 84 din lege, se înţelege una dintre formele de

pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfăşoară prin

programe de formare profesională derulate de furnizorii de formare

profesională, autorizaţi în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională

a adulţilor.***

(2) Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru

absolvenţii încadraţi în muncă în condiţiile legii vor încheia un act adiţional la

convenţia prevăzută la art. 52 din prezentele norme, conform modelului

prezentat în anexa nr. 17.

Art. 58. – În baza actului adiţional prevăzut la art. 57 alin. (2),

angajatorii vor solicita agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene

sau a municipiului Bucureşti suportarea cheltuielilor aferente pregătirii

profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire şi vor

depune în acest sens următoarele documente:

a) tabel nominal cu absolvenţii care au promovat examenul de absolvire,

conform modelului prevăzut în anexa nr. 18;

b) certificatul de calificare profesională sau certificatul de absolvire, în

copie;

c) devizul cheltuielilor pe cursant.***
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Art. 59. – (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege,

angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 12 luni de la

data angajării persoanelor, o convenţie potrivit modelului prevăzut în

anexa nr. 19.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul

de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege.

(3) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1) angajatorii vor

depune o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că în ultimii

2 ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele

angajate, precum şi următoarele documente:

A. pentru persoanele cu handicap:

a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu

handicap (copie);

b) actul de identitate (copie);

c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);

d) declarație pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al

angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajați,

angajatorul și-a îndeplinit obligația potrivit legii de a angaja persoane cu

handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligația de a angaja persoane

cu handicap;

B. pentru şomerii în vârstă de peste 45 de ani:

a) actul de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

C. pentru şomerii părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale:

a) actul de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

c) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care

se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor

juridică faţă de reprezentantul legal (copie);

d) declaraţia pe propria răspundere a părintelui că membrii familiei

monoparentale locuiesc împreună;

D. pentru şomerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării

îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipată

parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu

îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială:

a) actul de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);
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c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale

de stat realizat până la data angajării;

d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă

în condiţii deosebite sau speciale, după caz (copie);

e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana

îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de

acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul cum au fost

calculate aceste date.

(4) Prin părinte unic susţinător al familiei monoparentale se înţelege

persoana singură, definită în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de

susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 41/2004.

(5) Calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a

solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită

de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere condiţiile existente

la data angajării şi îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.*

Art. 59

1

. – (1) Subvenţiile prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (5) din lege se

acordă angajatorilor în situaţia în care şomerii din categoriile menţionate

la aceste alineate sunt înregistraţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea

forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(1

1

) În situația angajatorilor care, în raport cu numărul de angajați, și-au

îndeplinit obligația legală de a angaja persoane cu handicap, prevederile

art. 85 alin. (2) din lege se aplică atât pentru persoanele cu handicap

încadrate în muncă pe durată nedeter minată pentru care angajatorul are

obligația legală de a angaja persoane cu handicap, cât și pentru persoanele

cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeter minată pentru care

anga jatorul nu are această obligație legală.

(2) �u beneficiază de suma prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege

angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de

muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau

de serviciu prin acordul părţilor, la iniţiativa angajatorului, pentru motive

care nu ţin de persoana angajatului ori, după caz, prin eliberare din

funcţie, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor

persoane.
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(3) �u beneficiază de subvenţia prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege

angajatorii care încadrează în muncă şomeri care, la data angajării,

îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială.

(4) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât

condiţiile prevăzute la art. 80, cât şi condiţiile prevăzute la art. 85 din lege

pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, fie de subvenţia

prevăzută la art. 80, fie de subvenţia prevăzută la art. 85 din lege.*

Art. 60. – (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se

acordă lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 59 alin. (1).**

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv

lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condiţiile

prevăzute la art. 59 alin. (3).**

(3) Abrogat.***

(4) Contribuția prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege reprezintă

contribuția angajatorului aferentă persoanelor încadrate în muncă din

categoriile și în condițiile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care

acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj,

potrivit art. 26 din lege.****

(5) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite conform 

art. 85 din lege, precum și a scutirii de la plata contribuției prevăzute la

alin. (4), angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de

muncă județeană, respectiv a municipiului București, odată cu declarația

lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată

la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii respective, și un tabel

nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, însoțit de

copii de pe pontaj și de pe statul de plată, precum și, după caz, o declarație

pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din

care să rezulte că, în raport cu numărul de angajați, angajatorul și-a

îndeplinit obligația potrivit legii de a angaja persoane cu handicap,

respectiv că nu are potrivit legii obligația de a angaja persoane cu

handicap.****

523

* Introdus prin H.G. nr. 1.859/2005; ulterior, a fost introdus alin. (1

1

) prin

H.G. nr. 449/2009.

** Modificat prin H.G. nr. 1.859/2005.

*** Abrogat prin H.G. nr. 449/2009.

**** Modificat prin H.G. nr. 449/2009.

H.G. nr. 174/2002



(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute

la alin. (5) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea

declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor

de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective sau

le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate,

măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă.*

(6

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (6), măsurile de stimulare

prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care

documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate și depuse până la

expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației

lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată

la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective.**

(7) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute

la art. 85 din lege din motivele prevăzute la alin. (6) face parte din perioada

de acordare a acestor măsuri de stimulare.*

Art. 61. – (1) Sumele cuvenite conform art. 80 şi 85 din lege se deduc de

către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii,

să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.*

(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferența se

recuperează prin intermediul agenției pentru ocuparea forței de muncă

județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor

pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului

prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența

nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor

pentru șomaj aferente lunii respective.***

Art. 61

1

. – (1)  Pentru a beneficia de drepturi băneşti lunare, acordate

potrivit prevederilor legale sub formă de scutiri de la plata contribuţiei sau

deduceri din contribuţia pe care angajatorul are obligaţia de a o plăti

lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorii care au încheiate

convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv

a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a depune declaraţia lunară

privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul

asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi documentele prevăzute
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de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului

legal pentru depunerea declaraţiei lunare.

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute

la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea

declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor

de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective sau

le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate,

drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă.

(2

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (2), drepturile bănești lunare

prevăzute la alin. (1) se acordă pentru luna pentru care documentele

prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până la expirarea termenului

prevăzut de lege pentru depunerea decla rației lunare privind evidența

nominală a asiguraților și a obliga țiilor de plată la bugetul asigurărilor

pentru șomaj aferente lunii respective.

(3) Perioada pentru care nu se acordă drepturile băneşti lunare

prevăzute la alin. (1), din motivele prevăzute la alin. (2), face parte din

perioada de acordare a acestor drepturi băneşti.*

Art. 62. – (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând

contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în

condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea

forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o cerere,

potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, însoţită de următoarele

documente:

a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul

şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene,

respectiv a municipiului Bucureşti, pe care le-a menţinut în activitate o

perioadă de cel puţin 6 luni;

b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse

în tabelul nominal prevăzut la lit. a).**

(1

1

) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun după

expirarea perioadei de 6 luni în care au fost menţinute în activitate

persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile
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pentru ocuparea forţei de muncă, dar nu mai târziu de data de 30 iunie

inclusiv a anului fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni.*

(1

2

) �edepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul

prevăzut la alin. (1

1

) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia

de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului

asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege.*

(2) Prin numărul mediu scriptic de personal la care se face referire la 

art. 93 alin. (2) din lege se înţelege numărul mediu lunar de salariaţi.

(3) Reducerea contribuţiei acordate angajatorilor care încadrează în muncă

persoane din rândul şomerilor şi le menţin în activitate o perioadă de cel puţin

6 luni, prevăzută la art. 93 alin. (2) din lege, se calculează astfel:

a) se determină numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie

aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna

respectivă (inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte

zile în care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează), împărţită la numărul total

de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în

concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici

cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi

de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de

salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract

individual de muncă a încetat în acea zi. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă

întreagă vor fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru

prevăzut în contractul individual de muncă;

b) se adună numărul mediu lunar de salariaţi pe cele 12 luni ale anului şi se

împarte la 12 pentru a se calcula numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul

anului:

Nma = 

Nml 1 + Nml 2 + ..................... + Nml 12  

,

12

unde:

Nml 1...12 = numărul mediu lunar de salariaţi; 

Nma = numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului;

c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor,

cuprins în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul

mediu lunar de salariaţi la nivelul anului şi se înmulţeşte cu 100 pentru a
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se obţine numărul de procente reprezentând ponderea personalului nou-

angajat din rândul şomerilor:

�si

P = x 100, 

�ma

unde:

P = numărul de procente reprezentând ponderea numărului de şomeri

încadraţi în timpul anului în numărul mediu lunar de salariaţi din anul

respectiv;

�si = numărul de şomeri încadraţi pentru cel puţin 6 luni;

�ma = numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului;*

d) numărul de procente calculat potrivit prevederilor lit. c) se înmulţeşte

cu 0,5% pentru a se determina coeficientul reducerii procentuale a

contribuţiei datorate de angajator:

Cr = P x 0,5%,

unde:

Cr = coeficientul de reducere procentuală a contribuţiei datorate de

angajator.*

(4) Calculul se face de angajator, care îşi asumă răspunderea pentru datele

comunicate.

Art. 62

1

. – Prin sancţiuni prevăzute de lege, în sensul art. 116

1

din lege,

se înţelege amenzile contravenţionale, penalităţile şi dobânzile

corespunzătoare, calculate conform legislaţiei în vigoare.**

Art. 63. – (1) Persoanele prevăzute la art. 120 din lege beneficiază de

măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă cuprinse în cap. V din lege.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea acordării măsurilor

pentru stimularea ocupării forţei de muncă, stabilite la pct. 5 şi 6 din secţiunea

a 2-a a cap. V din  lege,  ajutorul  de  şomaj,  ajutorul  de  integrare profesională

şi alocaţia de sprijin se asimilează cu indemnizaţia de şomaj.

Art. 64. – Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de

muncă sau de indemnizaţie de şomaj se stabileşte prin ordin al preşedintelui

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care va fi publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 65. – Anexele nr. 1–21*** fac parte integrantă din prezentele norme

metodologice.
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*

 A�EXA �r. 3 
la norme*

531

* Modificată prin. H.G. nr. 934/2004.

** Termenul de plată prevăzut la pct. 3.6 poate fi în cadrul lunii pentru care se

datprează contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj sau cel mai târziu până la

data de 15 a lunii următoare acesteia.
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A�EXA �r. 4
 la norme

DECLARAŢIE

Nr.................din ziua ............luna ........anul ...........

1. Numele şi prenumele......................................

2. Codul numeric personal ..................................

3. Adresa:

Domiciliat în localitatea ............................. , str .....................nr. ... , bl. ... , sc.

....... , et. ....... , ap. ......... , Oficiul poştal ................ , judeţul/sectorul ........, telefon

..............

4. Actul de identitate...........seria.................nr.

5. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal

pentru fals în declaraţii, următoarele*:

□ desfăşor activitatea exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de

servicii şi realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază

minime brute pe ţară;

* Se va marca cu „x” situaţia în care se încadrează persoana.



* Se menționează persoana juridică/fizică și adresa la care își are

sediul/domiciliul.

534
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□ desfăşor activitatea exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de

servicii şi nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de

bază minime brute pe ţară;

□ desfăşor activitatea pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi

am încheiat şi un contract individual de muncă nr ................... din data de

.............................. , înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă sub nr

............... din ............... , în funcţia de ............ la* ...................

6. Mă oblig să aduc la cunoştinţă în termen de 3 zile orice modificări

intervenite în datele declarate mai sus.

.....................................

(semnătura titularului)



* Modificată prin H.G. nr. 1.859/2005.
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A�EXA �r. 5 
 la norme*

AGE�ŢIA PE�TRU OCUPAREA FORŢEI DE MU�CĂ 

A JUDEŢULUI ..................../MU�ICIPIULUI BUCUREŞTI

CERTIFICAT

privind stagiul de cotizare 

realizat anterior datei de 1 martie 2002

Doamna/Domnul ............................, cod numeric personal ........................,

domiciliată/domiciliat în localitatea ................................., str ..........................

nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..................., a

realizat un stagiu de cotizare de ... ani, ... luni, ... zile, după cum urmează:

– prin contract individual de muncă, în perioada .....................

Total: ani ......, luni ......, zile

– în calitate de membru cooperator, în perioada .....................

Total: ani ...... , luni ...... , zile ... ;

– pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada .....................

Total: ani ...... , luni ...... , zile ... ;

– pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada .....................

Total: ani ...... , luni ...... , zile .....

Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de

şomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de

muncă/altor acte prevăzute de lege.

Director executiv,

.................................

întocmit,

...................................

(numele şi prenumele)

.....................................

(semnătura)



A�EXA �r. 6 
la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă 

a judeţului.................../municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ................................... , născut/născută la data

de ....................... , domiciliat/domiciliată în localitatea .................................. ,

str. .......................... nr. ........ , bl. ... , sc. ... , et. ... , ap. ... , judeţul/sectorul

................................... , posesor/posesoare al/a actului de identitate seria

..............nr. .................. , codul numeric personal....................... , având calitatea

de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru şomaj, solicit să

beneficiez de serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 din Legea nr.

76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării

forţei de muncă.

Data Semnătura

............................. ..............................

A�EXA �r. 7 
la norme

CO�TRACT

de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimulării 

ocupării forţei de muncă

�r..............................din ...................................

I. Părţile contractante:

A. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .............../municipiului

Bucureşti, denumită în continuare client, reprezentată prin ..............................,

având funcţia de director executiv, şi .............. , având funcţia de director

buget, cu sediul în ................ , str. ...................... nr. .... , telefon ............... , fax

............. , e-mail ............... , codul fiscal .................. , cont trezorerie .............

B. Persoana juridică ............................................, denumită în continuare

furnizor, reprezentată prin .................................................. , având funcţia de

........................... , şi ......................................... , având funcţia de ............................,

, cu sediul în ...................... , str. ................................... nr. ........... , telefon

........................ , fax ........................... , e-mail .......................... , codul fiscal

............................ , cont nr. ............................. , deschis la ..........................

Resurse umane
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II. Obiectul contractului

Obiectul acestui contract este prestarea de către furnizor a următoarelor servicii*:

� 1. informare şi consiliere profesională;

� 2. consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente

sau pentru iniţierea unei afaceri, constând în:

� 2.1. servicii juridice;

� 2.2. servicii de marketing;

� 2.3. servicii de finanţare;

� 2.4. servicii de management;

� 2.5. alte servicii de consultanţă.

III. Durata contractului

Durata contractului este de ........ .luni.

Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la......... zile

de la data semnării lui şi înregistrării la client.

IV. Valoarea contractului

Clientul se obligă să plătească furnizorului contravaloarea serviciilor

prestate, după cum urmează:

Valoarea totală a contractului este de ...............................lei.

1 ................................ lei/persoană beneficiară de serviciul ................... ;

2 ................................ lei/persoană beneficiară de serviciul ................... ;

3 ................................ lei/persoană beneficiară de serviciul ................... ;

4 ................................ lei/persoană beneficiară de serviciul ................... ;

5 ................................ lei/persoană beneficiară de serviciul ................... ;

Valoarea contractului poate fi modificată, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.

V. Obligaţiile părţilor**

A. Clientul:

a) urmăreşte modul în care furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

b) plăteşte furnizorului costurile serviciilor.

B. Furnizorul:

a) prestează serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism şi

promptitudine;

b) asigură resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele

asemenea, necesare derulării activităţii;
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* Se vor marca cu „x” serviciile ce fac obiectul contractului.

** Obligațiile părților pot fi completate în funcție de tipul serviciului prestat

conform contractului.

H.G. nr. 174/2002



538

Resurse umane

c) este responsabil atât de calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata

contractului.

VI. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului

A. Modificarea

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin

act adiţional la prezentul contract.

B. Suspendarea

De comun acord părţile pot dispune suspendarea pe o durată limitată a

contractului, care va fi făcută în scris cu .............. zile înainte de data stabilită

pentru suspendare.

C. Îcetarea

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:

a) prin acordul de voinţă al părţilor;

b) în cazul încetării finanţării;

c) prin reziliere.

În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin

contract, partea lezată îi pune în vedere, în scris, să depună toate diligenţele pentru

executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de ...... zile de la primirea notificării, nu se

conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul reziliindu-l.

VII. Cesiunea

Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale

asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al clientului.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia

sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

VIII. Forţa majoră

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor

asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.

Partea care din cauză de forţă majoră nu îşi poate respecta şi exercita

obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă în cel mult

5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.

Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa

majoră. 

Omisiunea de a anunţa în scris apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă

contractuală a părţii aflate în această situaţie.



* Modificată prin H.G. nr. 934/2004.
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539

IX. Răspunderea

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovată răspunde

potrivit legii.

X. Soluţionarea litigiilor

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amia -

bilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.

Dacă părţile nu reuşesc să rezolve pe cale amiabilă neînţelegerile ivite, se

pot adresa instanţei de judecată.

XI. Comunicări

Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract

trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât

şi în momentul primirii.

Client, Furnizor,
............................ ........................

Data ......... Data .........

A�EXA �r. 8
la norme* 



* Modificată prin. H.G. nr. 934/2004.

** Se va marca cu „x” situația în care se încadrează persoana.

 A�EXA �r. 10
la norme*

*:
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A�EXA �r. 9 
la norme*



* Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

** Modificată prin. H.G. nr. 934/2004.

A�EXA �r. 12
la norme**

A�EXA �r. 11
la norme**

H.G. nr. 174/2002
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* Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de

numire.

** Modificată prin H.G. nr. 1.859/2005.

*** Se va/vor înscrie articolul/articolele din lege.

A�EXA �r. 13 
la norme**

�r................

A � G A J A M E � T

Subsemnata/Subsemnatul ..........................., posesoare/posesor a/al

actului de identitate ......... seria ......nr. ................. , codul numeric personal

................................ , cu domiciliul în .......................... , str. .................................

nr. ...... , bl. ...... , sc. ...... , ap. ... , judeţul/sectorul ...................................... ,

înregistrată/înregistrat în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de

Muncă a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti, Agenţia locală

sector ............, având, după caz, Carnetul de evidenţă nr. ........., în calitate

de beneficiară/beneficiar a/al dreptului/drepturilor prevăzute la

articolul/articolele ............*** din Legea nr. 76/2002 privind sistemul

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu

modificările şi completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod

integral sumele acordate, în situaţia în care raporturile de muncă/de

serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării

în muncă, din următoarele motive:

a) în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) şi i), art. 61 lit. a) şi al art. 79

din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările

ulterioare;

b) în temeiul art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi

completările ulterioare, dacă a fost condamnat prin hotărâre

judecătorească definitivă;
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H.G. nr. 174/2002

* Localitatea, județul.

** Semnătura persoanei care își ia angajamentul.

*** Semnătura conducătorului agenției pentru ocuparea forței de muncă.

**** Modificată prin H.G. nr. 449/2009.

***** Perioada poate fi de cel mult 12 luni.
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c) în temeiul art. 84 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (2) lit. f) şi g) şi alin. (5) din

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu

modificările ulterioare.

Întocmit în* ...... la data de .......... , în două exemplare, dintre care am

primit un exemplar.

Semnătura** ......................

Completat şi semnat în faţa noastră. 

Semnătura***................................

Conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi

completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.

A�EXA �r. 14
la norme****

C O � V E � Ț I E

�r. ...../.......

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ......................./

Municipiului București, reprezentată prin ........, având funcția de .......,

denumită în continuare agenția, și autoritatea administrației publice

locale/firma privată/organizația neguvernamentală .........., reprezentată

prin .........., având funcția de ..........., denumită în continuare angajatorul,
având în vedere, după caz, Contractul de achiziție publică nr. ..../.....,

anexat în copie la prezenta convenție, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă determinată de cel

mult 12 luni un număr de ...... șomeri înregistrați la agenție.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul

șomerilor înregistrați la agenție este prezentat în anexa care face parte

integrantă din prezenta convenție.

2. Agenția se obligă să subvenționeze, conform legii, în limita sumelor

alocate din buget cu această destinație, pe o perioadă de ......*****,

cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare șomer încadrat în muncă,

după cum urmează:



* Contribuțiile de asigurări sociale prevăzute la art. 51 din Normele metodolo -

gice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și

stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.

174/2002, cu modificările și completările ulterioare.

** Abrogat.
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a) în perioada 1 aprilie–31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului

social de referință prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și

completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se face plata;

b) în perioada 1 noiembrie–31 martie, valoarea indicatorului social de

referință prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările

ulterioare, în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă

contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajatori*, calculate la

valoarea indicatorului social de referință în vigoare în luna pentru care se

face plata.

3. Subvenția:

a) se acordă conform prevederilor legale, în limita sumelor alocate din

buget cu această destinație;

b) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de persoanele

încadrate în muncă în baza prezentei convenții, fără a depăși numărul de

ore aferent programului normal de lucru din luna pentru care se acordă

subvenția;

c) se acordă lunar în baza cererii de finanțare avizate și a celorlalte

documente prevăzute de lege;

d) nu se acordă pe perioada în care autorizarea/acreditarea angaja -

torului pentru derularea activităților subvenționate potrivit art. 78** din

Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este

suspendată sau, după caz, retrasă, pentru angajatorii care sunt obligați,

potrivit legii, să fie autorizați/ acreditați.

4. Pentru acordarea subvenției angajatorul se obligă să depună

documentația necesară la autoritatea administrației publice locale și la

agenție, în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

5. Angajatorul are obligația:

a) de a comunica agenției orice modificare a condițiilor care au condus

la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea

subvenției, după caz, inclusiv suspendarea/ retragerea autorizării/acre -

ditării pentru derularea activităților subvenționate potrivit art. 78 din

Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;



Agenția

Director executiv, 
................................

Angajatorul

Director general sau altă persoană
autorizată,

……………………………..

H.G. nr. 174/2002

Avizat

Autoritatea administrației publice locale ..................................
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b) de a comunica agenției orice modificare a datelor sale de identificare

și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul

sediului/adresei și al datelor de contact.

6. În situația în care măsura de stimulare prevăzută la art. 78* din

Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se acordă cu

respectarea reglementarilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis,
angajatorului, în calitatea sa de beneficiar de ajutor de minimis, îi revin

toate obligațiile prevăzute pentru beneficiarii de ajutor de minimis prin

reglementările legale aplicabile acordării acestui tip de ajutor.

7. Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții,

derularea acesteia și acordarea subvenției prevăzute la art. 78* din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta

convenție.

În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la

încheierea prezentei convenții și pentru acordarea sumelor prevăzute la

art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,

precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, prezenta

convenție se reziliază, debitele urmând a fi recuperate conform legii.

8. Agenția poate rezilia convenția, în principal:

a) în situațiile prevăzute la pct. 7;

b) la solicitarea autorității administrației publice locale, în situația în

care aceasta nu are statutul de angajator;

c) în cazul retragerii autorizării/acreditării angajatorului pentru

derularea activităților subvenționate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002,

cu modificările și completările ulterioare, în cazul angajatorilor care sunt

obligați, potrivit legii, să fie autorizați/acreditați;

d) la solicitarea angajatorului prin notificarea agenției, de la data de

întâii a lunii următoare înregistrării notificării la agenție;

e) în caz de forță majoră constatată de o autoritate competentă.

* Abrogat.



�r. 

crt.

�umele și

prenumele

Codul

numeric

personal 

Categoria 

de servicii  

Ocupația    

Cod COR

�umărul și

data încheierii

contractului

individual de

muncă 

Durata

contractului

individual 

de muncă 

Semnătura

angajatului

0 1 2 3 4 5 6 7

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,
.......................................

�OTĂ: Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate în scopul

dezvoltării comunității locale.
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A�EXĂ
la convenție

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele) ...............................

Codul de identificare fiscală ........................................

Cod CAE� ....................................................................

Județul ..........................................................................

Sediul/Adresa ...............................................................

Contul IBA�/Banca .....................................................

Telefon/Fax ...................................................................

E-mail/Pagină de internet ...........................................

T A B E L  � O M I � A L

cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 78* 

din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj 

și stimularea ocupării forței de muncă,  

cu modificările și completările ulterioare 

Convenția nr. ......./........

* Abrogat.
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* Modificată prin H.G. nr. 449/2009.
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A�EXA �r. 15
la norme*

C O � V E � Ț I E

�r. ..../..........

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului

..................../Municipiului București, reprezentată prin dna/dl ....................,

având funcția de .................., denumită în continuare agenția, și persoana

juridică (fizică) .............., cu sediul/adresa în ............., județul ..............,

telefon ...................., cod fiscal (CUI) ............... cont IBA� ................, deschis

la Banca ...................., reprezentată prin dna/dl. ..............., având funcția de

.............., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un

număr de ....... absolvenți ai unor instituții de învățământ, care la data

absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.

Tabelul nominal cu absolvenții încadrați în muncă este prezentat în

anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Angajatorul se obligă:

a) să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor

prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la data încadrării în

muncă;

b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare

absolvent pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus

dobânda de referință a Băncii �aționale a României în vigoare la data

încetării raporturilor de muncă ori de serviciu, în cazul în care încetează

raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților prevăzuți la pct. 1

anterior termenului de 3 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute

la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și

completările ulterioare;

c) să deducă, în condițiile legii, din suma reprezentând contribuția

angajatorului la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit art. 26 din

Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe care acesta

este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj, sumele

cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare;
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d) să depună, pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite potrivit

art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,

odată cu declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a

obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii

respective și tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoțit de copii de pe

pontaj și statul de plată;

e) să depună declarația lunară privind evidența nominală a

asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj

și documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite,

până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declarații;

f) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la

încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor

prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările

ulterioare;

g) să respecte dispozițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările

și completările ulterioare;

h) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare

și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul

sediului/adresei și al datelor de contact.

3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu

prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma

reprezentând contribuția angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeași

lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor

pentru șomaj.

În situația în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr.

76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt mai mari,

diferența se plătește de agenție conform prevederilor art. 61 alin. (2) din

�ormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul

asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate

prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările

ulterioare.

4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu

modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu

prevederile legale în vigoare și constau în:

a) suma reprezentând contribuția angajatorului aferentă absolvenților

încadrați în condițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și



Agenția

Director executiv, 
................................

Angajatorul

Director general sau altă persoană
autorizată,

…………………………….

A�EXĂ
la convenție

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele) ..............................

Codul de identificare fiscală .......................................

Cod CAE� ...................................................................

Județul ..........................................................................

Sediul/Adresa ...............................................................

Contul IBA�/Banca ....................................................

Telefon/Fax ...................................................................

E-mail/Pagină de internet ...........................................

H.G. nr. 174/2002

549

completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la

bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. 26 din aceeași lege;

b) subvenția prevăzută, după caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) și c) din

Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

5. Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții,

derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr.

76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta

convenție.

6. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere

la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru

acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu

modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către

angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de

lege și va recupera debitele conform legii.



�r. 

crt.  

�umele și

prenumele

Codul

numeric

personal 

Categoria

de

absolvenți*

Anul

absolvirii/

�umărul

diplomei/

adeverinței

�umărul și

data încheierii

contractului

individual de

muncă/data

angajării

Ocupația

COR 

Semnătura

angajatului

0 1 2 3 4 5 6 7

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,
.....................................

A�EXA �r. 16
la norme**

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele) ...............................

Codul de identificare fiscală ........................................

Cod CAE� ....................................................................

Județul ..........................................................................

Sediul/Adresa ...............................................................

Contul IBA�/Banca .....................................................

Telefon/Fax ...................................................................

E-mail/Pagină de internet ............................................

* Coloana 3 se va completa după cum urmează:

– cod A – absolvenți ai ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii;

– cod B – absolvenți de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;

– cod C – absolvenți de învățământ superior.

În situația în care absolvenții provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile

corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoțite de litera „H”.

** Modificată prin H.G. nr. 449/2009.
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T A B E L  � O M I � A L

cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă conform

prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările 

și completările ulterioare

Convenția nr. ......./........



�r. 

crt.

�umele și

prenumele 

Codul

numeric

personal 

Categoria

de

absolvenți*

�umărul

orelor

efectiv

lucrate**

Suma

cuvenită

pentru

timpul

efectiv

lucrat*** 

Sume

plătite**** 

Observații*****

0 1 2 3 4 5 6 7

1. …

… …

H.G. nr. 174/2002

* Coloana 3 se completează după cum urmează:

– cod A – absolvenți ai ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii;

– cod B – absolvenți de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;

– cod C – absolvenți de învățământ superior.

În situația în care absolvenții provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile

corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoțite de litera „H”.

** Coloana 4 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate de absolvent în luna pentru

care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenției prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)–c) din

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu

modificările și completările ulterioare, acordată angajatorului în funcție de categoria absolventului.

*** Coloana 5 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat din cuantumul

subvenției prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)–c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, acordată angajatorului în funcție de categoria absolventului.

**** Coloana 6 se completează cu sumele plătite absolvenților reprezentând elementele

constitutive ale bazei de calcul prevăzute la art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de

aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării

forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și

completările ulterioare, în care nu se includ elementele prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.

***** Coloana 7 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/ suspendării/reluării

după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.
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T A B E L  � O M I � A L

cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă  conform

prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările 

și completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite

angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Convenția nr. ......./.........

Luna .......... anul ..........

TOTAL: A1 B1

Suma reprezentând scutirea de la plata contribuției datorate de angajator la BAS

aferentă absolvenților încadrați în condițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind

sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu

modificările și completările ulterioare (<cota contribuție angajator > % X Total B1)

C1

TOTAL SUME CUVE�ITE potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare (Total A1 + Total C1)

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,
.....................................



* Modificată prin H.G. nr. 1.859/2005.

** Se va menţiona denumirea furnizorului de formare profesională autorizat prin

care angajatorul asigură formarea profesională a absolvenţilor.

*** Se va înscrie: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare.
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A�EXA �r. 17
la norme*

A C T  A D I Ț I O � A L

la Convenția nr. ....../........

Încheiat la data de ........................

între Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................

/Municipiului București, reprezentată prin ............................., având funcția

de ................, denumită în continuare agenția, și angajatorul .....................,

reprezentat prin .................................., având funcția de ....................., prin

care se stabilesc următoarele:

1. Angajatorul asigură prin furnizorul de formare profesională** ...... ,

autorizat în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor prin

Autorizaţia seria .....nr. ........din data de .............. , un program de formare

profesională sub formă de curs de*** ... pentru ocupaţia de ... , pentru un

număr de ... absolvenţi, încadraţi în muncă în condiţiile art. 80 din Legea nr.

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

2. La finalizarea programului de formare prevăzut la pct. 1, angajatorul

solicită agenţiei suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a

absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire.

3. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională

a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire, angajatorul va

prezenta documentaţia prevăzută la art. 58 din �ormele 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, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Agenţia se obligă să suporte, în condiţiile legii, cheltuielile aferente

pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de

absolvire.

Agenţia Angajatorul

Director executiv, Director general
..................................... sau altă persoană autorizată,

..................................................



H.G. nr. 174/2002
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A�EXA �r. 18
 la norme

Judeţul ....................................................................

Angajator..................................................................

Sediul/adresa ..........................................................

Contul/Banca ..........................................................

Codul fiscal..............................................................

Telefon ....................................................................

T A B E L  � O M I � A L

cu absolvenţii de învăţământ care au urmat o formă de pregătire

profesională organizată de angajator în baza art. 84 alin. (1) 

din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 

şi stimularea ocupării forţei de muncă

Nr.

crt.

Numele şi

prenumele

Codul

numeric

personal

Data

angajării

Forma de

pregătire

profesională

Ocupaţia/

meseria în

care s-a

pregătit

profesional

Cod COR

Data

începerii

pregătirii

profesionale

Data

încheierii

pregătirii

profesionale

Numărul

şi data

actului

de

absolvire

Cheltuieli

pe

cursant

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL

CHELTUIELI:

x x x x x x x

Angajator 

Director general,
............................



A�EXA �r. 19
la norme*

C O � V E � Ț I E

�r. .../.........

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ....................

/Municipiului București, reprezentată prin dna/dl ...................., având

funcția de ..........., denumită în continuare agenția, și persoana juridică

(fizică) ........., cu sediul/adresa în ............., județul .............., telefon

...................., cod fiscal (CUI) ............, cont IBA� ................, deschis la

Banca................., reprezentată prin dna/dl ........., având funcția de ..............,

denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă:

A. pe perioadă nedeterminată un număr de:

a) ........ șomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistrați în evidența

agenției;

b) ........ șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale,

înregistrați în evidența agenției;

c) ........ persoane cu handicap**;

B. un număr de:

a) ................... șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de

3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie

anticipată parțială;

b) ................... șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de

3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei

pentru limită de vârstă și nu îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie

anticipată parțială.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în

anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Angajatorul se obligă:

a) să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor

prevăzute la pct. 1 lit. A pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la data

încadrării în muncă;

b) să respecte dispozițiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul

asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu

modificările și completările ulterioare;

Resurse umane
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* Modificată prin H.G. nr. 449/2009.

** Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu

handicap.



c) să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare

persoană pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus

dobânda de referință a Băncii �aționale a României în vigoare la data

încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul în care încetează

raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1

lit. A anterior termenului de 2 ani, în temeiul unuia dintre motivele

prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare;

d) să deducă, în condițiile legii, din suma reprezentând contribuția

angajatorului la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit art. 26 din

Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe care acesta

este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj, sumele

cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare;

e) să depună pentru verificarea și acordarea sumelor cuvenite potrivit

art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,

odată cu declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a

obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii

respective, și tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoțit de copii de pe

pontaj și statul de plată, precum și, în situația încadrării în muncă a unor

persoane cu handicap în condițiile art. 85 din aceeași lege, o declarație pe

propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din

care să rezulte că în raport cu numărul de angajați angajatorul și-a

îndeplinit obligația potrivit legii de a angaja persoane cu handicap,

respectiv nu are, potrivit legii, obligația de a angaja persoane cu handicap;

f) să depună declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților

și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj și

documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până

la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației lunare;

g) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la

încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor

prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările

ulterioare;

h) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare

și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul

sediului/adresei și al datelor de contact.

3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu
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Agenția

Director executiv, 
................................

Angajatorul

Director general sau altă persoană
autorizată,

…………………………….
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prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma

reprezentând contribuția angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeași

lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor

pentru șomaj.

În situația în care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr.

76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt mai mari,

diferența se plătește de agenție conform prevederilor art. 61 alin. (2) din

�ormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul

asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate

prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările

ulterioare.

4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu

modificările și completările ulterioare, se acordă în conformitate cu

prevederile legale în vigoare și constau în:

a) suma reprezentând contribuția angajatorului aferentă persoanelor

încadrate în muncă prevăzute la pct. 1 lit. A.a) și b), pe care acesta este

obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art.

26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) subvenția prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) și (5) din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

5. Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții,

derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr.

76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta

convenție.

6. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere

la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru

acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu

modificările și completările ulterioare, precum și a nerespectării de către

angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de

lege și va recupera debitele conform legii.



Nr. 

crt.  

Numele și

prenumele

Codul

numeric

personal 

Categoria

de

persoane*

Numărul și

data încheierii

contractului

individual de

muncă/

Data angajării

Data

îndeplinirii

condițiilor de

pensionare**

Ocupația

COR 

Semnătura

angajatului

0 1 2 3 4 5 6 7

Angajatorul

Director general sau altă persoană autorizată,
................................................................................

* Coloana 3 se va completa după cum urmează:

– cod A – șomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistrați în evidența agenției;

– cod B – șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale înregistrați

în evidența agenției;

– cod C– persoane cu handicap;

– cod D – șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 3 ani de la

data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei anticipate parțiale;

– cod E – șomeri înregistrați în evidența agenției care în termen de 3 ani de la

data angajării îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă

și nu îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială.

** Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la

codurile D și E.

A�EXĂ
la convenție

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele) .................................

Codul de identificare fiscală ........................................

Cod CAE� ...................................................................

Județul ..........................................................................

Sediul/Adresa ...............................................................

Contul IBA�/Banca .....................................................

Telefon/Fax ...................................................................

E-mail/Pagină de internet .............................................

T A B E L  � O M I � A L

cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 

din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj 

și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările 

și completările ulterioare

Convenția nr. ......./........
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A�EXA �r. 21 
 la norme*

Judeţul ........................................

Angajatorul .................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ..............................

Codul fiscal ................................

Telefon/fax .................................

Către

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

a Judeţului............./Municipiului Bucureşti

......................, reprezentat prin ..............., având funcţia de ..............., vă 

(angajatorul)

solicit să aprobaţi diminuarea sumei reprezentând contribuţia lunară de

... %** datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj cu ... , calculate

conform art. 62 alin. (3) din �ormele 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, cu

modificările şi completările ulterioare.

Anexăm tabelul nominal cu şomerii înregistraţi la agenţiile pentru

ocuparea forţei de muncă încadraţi în muncă în anul ... şi contractele

individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.

Data Angajatorul

........................ Director general sau altă persoană autorizată,
........................................................................

Resurse umane

560

* Modificată prin H.G. nr. 1.859/2005.

** Cota contribuției datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj,

potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.



A�EXĂ 
la convenţie

Judeţul ........................................

Angajatorul ..................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ..............................

Codul fiscal ................................

Telefon ........................................

T A B E L  � O M I � A L

cu şomerii încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 93 

din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 

şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările 

şi completările ulterioare

561

H.G. nr. 174/2002

�r. crt.

�umele şi

prenumele

Codul

numeric

personal

�umărul şi

data

încheierii

contractului

individual de

muncă

Durata

contractului

individual de

muncă

Ocupaţia

Cod COR

Semnătura

angajatului

0 1 2 3 4 5 6

Data Angajatorul 

........... Director general sau altă persoană autorizată,
..............................................................



A�EXA �r. 22 
 la norme*

Resurse umane

562

* Introdusă prin H.G. nr. 934/2004.

** Nu poate fi mai mare de 20% din numărul total de salariați, încadrați cu

contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, existenți la data întocmirii

programului anual de formare profesională.

** din numărul



H.G. nr. 174/2002

563

Modificarea și încetarea contractului



Resurse umane

564



A�EXA �r. 23 
la norme*

Către

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a

Judeţului................../Municipiului Bucureşti

Subsemnata/Subsemnatul ................................................, codul numeric

personal ........................................, absolventă/absolvent a/al instituţiei de

învăţământ / şcolii speciale ................................................................... , anul

.......... luna ........................................ , înregistrată/înregistrat în evidenţa

Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......................... /

Municipiului Bucureşti, agenţia locală sector ........ , solicit acordarea

dreptului sub formă de primă prevăzut la art. 73

1

alin. (1) din Legea nr.

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere

că începând cu data de ..................... sunt angajată/angajat în baza actului**

nr............../................ la unitatea ........... din localitatea ............................... ,

în meseria/profesia ....................................

Data Semnătura

............. ..................

A�EXA �r. 24 
la norme*

Către

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

a Judeţului .../Municipiului Bucureşti

Subsemnata/Subsemnatul ...................................................., codul numeric

personal ..........................................., absolventă/absolvent a/al instituţiei

de învăţământ/şcolii speciale .............................................. , anul ............... ,

luna ....................................... , solicit acordarea dreptului prevăzut la art.

73

1

alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj

şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările

565

* Introdusă prin H.G. nr. 1.859/2005.

** Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

H.G. nr. 174/2002



ulterioare, având în vedere că începând cu data de ......................................sunt

angajată/angajat cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai

mare de 12 luni, în baza actului* nr. ........................../.............................la

unitatea .... din localitatea ................ , în meseria/profesia ................ , fapt

care a condus la încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj de care beneficiam,

în temeiul art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările

ulterioare.

Precizez că am menţinut raporturile de muncă/serviciu cu angajatorul

la care m-am încadrat în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Data Semnătura

............... .....................

A�EXA �r. 25
la norme**

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă

a Județului ................................../Municipiului București

C E R T I F I C A T

privind stagiul de cotizare ulterior datei de 1 martie 2002

Doamna/Domnul .................................................., cod numeric personal

..................................., domiciliată/domiciliat în localitatea .................................,

str. ...................................... nr. ..........., bl. ..........., sc. .........., et. ........., ap. .........,

județul/sectorul .................................., a realizat un stagiu de cotizare de

............ ani, ........... luni, ............. zile, după cum urmează:

– în calitate de asigurat obligatoriu prin efectul legii, în perioada ...........

Total: ani ........., luni ........., zile .........;

– în calitate de asigurat în baza unui contract de asigurare pentru

șomaj, în perioada ......................

Total: ani ........., luni ........., zile ......... .

Certificarea stagiului de cotizare s-a făcut conform prevederilor art. 19

alin. (2) din �ormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
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sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și

completările ulterioare.

Director executiv,

..........................................

Întocmit,

..........................................

(numele și prenumele)

..........................................

(semnătura)

A�EXA �r. 26
la norme*

�umăr de înregistrare la angajator..................data.....................

ADEVERI�ŢĂ

A. Date de identificare a angajatorului:

Denumire / nume..........................................

Codul unic de înregistrare / codul fiscal...................

Cod CAE�................................................................

Adresa.......................................................................

Telefon / fax...........................................................

Email / pagina internet.............................................

B. Date privind plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru

şomaj:

B.l. Pentru doamna / domnul............................................................,

C�P......................................., care se legitimează cu Bl /CI /Adeverinţă

seria ...... numărul .................., salariat din data de .................., în data de

......................, în calitatea noastră de angajator, am reţinut şi virat la

bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţia

individuală în cotă de 1% şi contribuţia datorată de angajator după cum

urmează:
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�OTĂ:

– Se completează descrescător pentru maxim 12 luni de la data încetării

raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la

bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile

prevăzute de lege.

– BC – baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia

individuală în cotă de 1%, determinată în conformitate cu prevederile art.

14 din �ormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin

H.G. nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 

1 % asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3.

– Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei

contribuţiei datorate de angajator asupra sumei plătite persoanei

reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute

lunare prevăzute la art. 13 din �ormele metodologice de aplicare a Legii

nr.76/2002, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările şi completările

ulterioare.

– Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la A.J.O.F.M./

A.M.O.F.M. diferenţa dintre drepturile băneşti cuvenite potrivit legii ca

urmare a convenţiei încheiate şi suma reprezentând contribuţia datorată

de angajator, coloana 7 se completează cu numărul şi data convenţiei

încheiate.

B.2. În calitatea noastră de angajator (se completează varianta

corespunzătoare):

� nu înregistrăm debite la Bugetul asigurărilor pentru şomaj

� pentru perioada ............. nu s-a reținut și virat contribuția individuală

în sumă totală de.......................şi plătit contribuţia datorată de

angajator în sumă de......................
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� ne regăsim în una din situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea

nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv

........................................................perioada.................................

C. Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului:

Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, număr şi data .............

....................................................

Data angajării.......................................

Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.....................................

Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost

suspendate*:

Data de suspendare....................data de încetare a suspendării ...............

motivul suspendării ** ...........................................

Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat

întreg conţinutul acestei adeverinţe şi în conformitate cu informaţiile

furnizate, o declar corectă şi completă.
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* Se completează pentru fiecare perioadă de suspendare.

** În cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica

numărul de zile de concediu medical.

H.G. nr. 174/2002

Administrator/Director/

Reprezentant legal 

�ume şi prenume, funcţia 

(în clar)

.............................................

Compartimentul ...................

�ume şi prenume, funcţia

(în clar)

..................................................

NOTA EDITORULUI

Reproducem în continuare prevederile:

– art. II din H.G. nr. 312/2006
„Art. II. – Adeverințele eliberate de angajator, potrivit prevederilor 

art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței

de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum

au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.859/2005, aflate în

dosarele în curs de soluționare pentru stabilirea dreptului la indemnizația

de șomaj, se verifică și se certifică conform dispozițiilor prezentei

hotărâri.”



– art. II din H.G. nr. 449/2009
„Art. II. – (1) Drepturile prevăzute de art. 73

1

alin. (1) și art. 80 din

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și

stimularea forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare,

solicitate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea și completarea unor acte

normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor

acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de

bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor

regulamente comunitare, aprobată prin Legea nr. 55/2009, în

considerarea unor raporturi de muncă sau de serviciu stabilite înainte

de data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență a Guvernului,

se stabilesc în funcție de valoarea salariului de bază minim brut pe țară

garantat în plată în vigoare la data încadrării în muncă.

(2) Dreptul prevăzut de art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările

și completările ulterioare, solicitat începând cu data intrării în vigoare

a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2008, aprobată prin

Legea nr. 55/2009, în considerarea instalării într-o altă localitate înainte

de data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență a Guvernului,

se stabilește în funcție de valoarea salariului de bază minim brut pe

țară garantat în plată în vigoare la data instalării.”
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ORDONANȚA DE URGENȚĂ 

A GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 96* 

din 14 octombrie 2003

privind protecția maternității 

la locurile de muncă

Publicată în M. Of. nr. 750 din 27 octombrie 2003

Art. 1. – Prezenta ordonanță de urgență reglementează măsuri de

protecție socială pentru:

a) salariate gravide și mame, lăuze sau care alăptează, de cetățenie

română ori a unui stat membru al Uniunii Europene și din Spațiul

Economic European, care au raporturi de muncă sau raporturi de

serviciu cu un angajator;

b) cetățeni ai altor state și apatrizi, care au, conform legii, domiciliul

sau reședința în România, dacă fac parte din categoriile de salariate

prevăzute la lit. a).

Art. 2. – În sensul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență,

termenii și expresiile de mai jos sunt definite după cum urmează:

a) protecția maternității este protecția sănătății și/sau securității

salariatelor gravide și/sau mame la locurile lor de muncă;

b) locul de muncă este zona delimitată în spațiu, în funcție de

specificul muncii, înzestrată cu mijloacele și cu materialele necesare

muncii, în vederea realizării unei operații, lucrări sau pentru îndeplinirea

unei activități de către unul ori mai mulți executanți, cu pregătirea și

îndemânarea lor, în condiții tehnice, organizatorice și de protecție a
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* O.U.G. nr. 96/2003 a fost aprobată cu modificări prin L. nr. 25/2004, publicată în

M. Of. nr. 214 din 11 mart. 2004, și a fost modificată prin O.U.G. nr. 158/2005, publicată

în M. Of. nr. 1.074 din 29 nov. 2005 (aprobată cu modificări și completări prin 

L. nr. 399/2006, publicată în M. Of. nr. 901 din 6 nov. 2006).



muncii corespunzătoare, din care se obține un venit în baza unui raport

de muncă ori de serviciu cu un angajator;

c) salariata gravidă este femeia care anunță în scris angajatorul

asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document

medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să

îi ateste această stare;

d) salariata care a născut recent este femeia care și-a reluat

activitatea după efectuarea concediului de lăuzie și solicită angajatorului

în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexând un document

medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la

data la care a născut;

e) salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activității

după efectuarea concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunță

angajatorul în scris cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al

perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de

medicul de familie în acest sens;

f) dispensa pentru consultații prenatale reprezintă un număr de ore

libere plătite salariatei de către angajator, pe durata programului normal

de lucru, pentru efectuarea consultațiilor și examenelor prenatale pe baza

recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;

g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care

salariata mamă are obligația să îl efectueze după naștere, în cadrul

concediului pentru sarcină și lăuzie cu durată totală de 126 de zile, de

care beneficiază salariatele în condițiile legii;

h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază

salariatele prevăzute la lit. c)–e) pentru protecția sănătății și securității

lor și/sau a fătului ori a copilului lor.

Art. 3. – (1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) au obligația de

a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document

medical care să le ateste starea.

(2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligația prevăzută la

alin. (1) și nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta

este exonerat de obligațiile sale prevăzute în prezenta ordonanță de

urgență, cu excepția celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 și 25.

Art. 4. – Angajatorii au obligația să adopte măsurile necesare, astfel

încât:

a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)–e) la

riscuri ce le pot afecta sănătatea și securitatea;
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b) salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) să nu fie constrânse să

efectueze o muncă dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate ori

copilului nou-născut, după caz.

Art. 5. – (1) Pentru toate activitățile susceptibile să prezinte un risc

specific de expunere la agenți, procedee și condiții de muncă, a căror

listă este prevăzută în anexa nr. 1, angajatorul este obligat să evalueze

anual, precum și la orice modificare a condițiilor de muncă natura,

gradul și durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)–e), în

scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor și

oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.

(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator,

cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele

lor se consemnează în rapoarte scrise.

Art. 6. – (1) Angajatorii sunt obligați ca, în termen de 5 zile lucrătoare

de la data întocmirii raportului, să înmâneze o copie a acestuia

sindicatului sau reprezentanților salariaților.

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor

evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă,

precum și asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanță de

urgență.

Art. 7. – (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care

angajatorul a fost anunțat în scris de către o salariată că se află în una

dintre situațiile prevăzute la art. 2 lit. c)–e), acesta are obligația să

înștiințeze medicul de medicina muncii, precum și inspectoratul teritorial

de muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea.

(2) De la data primirii înștiințării medicul de medicina muncii și

inspectoratul teritorial de muncă vor verifica condițiile de muncă ale

salariatei la  termenele și în condițiile stabilite prin normele de aplicare

a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8. – Angajatorul are obligația să păstreze confidențialitatea

asupra stării de graviditate a salariatei și nu va anunța alți angajați decât

cu acordul scris al acesteia și doar în interesul bunei desfășurări a

procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.

Art. 9. – În cazul în care o salariată se află în una dintre situațiile

prevăzute la art. 2 lit. c)–e) și desfășoară la locul de muncă o activitate

care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu

repercusiuni asupra sarcinii și alăptării, în sensul celor prevăzute la

art. 5 alin. (1), angajatorul este obligat să îi modifice în mod

corespunzător condițiile și/sau orarul de muncă ori, dacă nu este

posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea
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sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii

sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale.

Art. 10. – (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod

obiectiv, nu poate să îndeplinească obligația prevăzută la art. 9,

salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) au dreptul la concediu de risc

maternal, după cum urmează:

a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit

potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii și alte

drepturi de asigurări sociale, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c);

b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele

prevăzute la art. 2 lit. d) și e), în cazul în care nu solicită concediul și

indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului până la împlinirea

vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.

(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau

fracționat, pe o perioadă ce nu poate depăși 120 de zile, de către

medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat

medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii

prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi

de asigurări sociale.

(3) Eliberarea certificatului medical se va face în condițiile în care

salariata s-a prezentat la consultațiile prenatale și postnatale, conform

normelor Ministerului Sănătății.

Art. 11. – Abrogat.*

Art. 12. – (1) Pentru salariatele care se află în una dintre situațiile

prevăzute la art. 2 lit. c) și d) și își desfășoară activitatea numai în poziția

ortostatică sau în poziția așezat, angajatorii au obligația de a le modifica

locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale

regulate de timp, pauze și amenajări pentru repaus în poziție șezândă

sau, respectiv, pentru mișcare.

(2) Medicul de medicina muncii stabilește intervalele de timp la

care este necesară schimbarea poziției de lucru, perioadele de activitate,

precum și durata perioadelor pentru repaus în poziție șezândă sau,

respectiv, pentru mișcare.

(3) Dacă amenajarea condițiilor de muncă și/sau a programului de

lucru nu este din punct de vedere tehnic și/sau obiectiv posibilă sau nu

poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile

necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective.
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Art. 13. – În baza recomandării medicului de familie, salariata

gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de

sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime

a duratei normale de muncă, cu menținerea veniturilor salariale,

suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit

reglementărilor legale privind sistemul public de pensii și alte drepturi

de asigurări sociale.

Art. 14. – Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) și e) nu pot fi obligate

de către angajator să realizeze activități pentru care evaluarea a

evidențiat riscul de expunere la agenți sau condiții de muncă prevăzute

la lit. A și B din anexa nr. 2.

Art. 15. – Angajatorii au obligația de a acorda salariatelor

gravide dispensă pentru consultații prenatale în limita a maximum

16 ore pe lună, în condițiile prevăzute la art. 2 lit. f), în cazul în care

investigațiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru,

fără diminuarea drepturilor salariale.*

Art. 16. – Pentru protecția sănătății lor și a copilului lor, după naștere,

salariatele au obligația de a efectua minimum 42 de zile de concediu

postnatal, în condițiile prevăzute la art. 2 lit. g) și în cadrul concediului

pentru lăuzie stabilit prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de

pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 17. – (1) Angajatorii sunt obligați să acorde salariatelor care

alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru

alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an

a copilului. În aceste pauze se include și timpul necesar deplasării

dus-întors de la locul în care se găsește copilul.*

(2) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu

reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic.

(3) Pauzele și reducerea duratei normale a timpului de muncă,

acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă și nu diminuează

veniturile salariale și sunt suportate integral din fondul de salarii al

angajatorului.

(4) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unității încăperi

speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condițiile de igienă

corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.

Art. 18. – Pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a

salariatelor gravide și/sau mame, lăuze sau care alăptează,
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regulamentele interne ale unităților trebuie să conțină măsuri privind

igiena, protecția sănătății și securitatea în muncă a acestora, în

conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale

celorlalte acte normative în vigoare.

Art. 19. – (1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) nu pot fi obligate

să desfășoare muncă de noapte.

(2) În cazul în care sănătatea salariatelor menționate la alin. (1) este

afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza

solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu

menținerea salariului de bază brut lunar.

(3) Solicitarea salariatei se însoțește de un document medical care

menționează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de

munca de noapte.

(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul

nu este posibil, salariata va beneficia de concediul și indemnizația de

risc maternal, conform art. 10 și 11.

Art. 20. – (1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) nu pot

desfășura muncă în condiții cu caracter insalubru sau greu de

suportat.*

(2) În cazul în care o salariată care desfășoară în mod curent

muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat se încadrează

în prevederile art. 2 lit. c)–e), angajatorul are obligația ca, pe baza

solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un alt loc de muncă,

cu menținerea salariului de bază brut lunar.*

(3) Denumirea și enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau

greu de suportat la care face referire alin. (1) sunt stabilite prin

normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.*

(4) Prevederile art. 19 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 21. – (1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea

raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

a) salariatei prevăzute la art. 2 lit. c)–e), din motive care au

legătură directă cu starea sa;

b) salariatei care se află în concediu de risc maternal;

c) salariatei care se află în concediu de maternitate;

d) salariatei care se află în concediu pentru creșterea copilului

în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în

vârstă de până la 3 ani;
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e) salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului

bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap,

în vârstă de până la 18 ani.

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) lit. b) se extinde, o singură

dată, cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate.

(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru

motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a

falimentului angajatorului, în condițiile legii.*

Art. 22. – (1) Salariatele prevăzute la art. 21 alin. (1), ale căror

raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care

le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia

angajatorului la instanța judecătorească competentă, în termen de 

30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii.

(2) Acțiunea în justiție a salariatei prevăzute la alin. (1) este scutită

de taxa judiciară de timbru și de timbru judiciar.

Art. 23. – În cazul în care o salariată contestă o decizie a

angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat să depună

dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.

Art. 24. – (1) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de

serviciu cu o salariată prevăzută la art. 21 are obligația ca, în termen

de 7 zile de la data comunicării acestei decizii în scris către salariată,

să transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentanților

salariaților din unitate, precum și inspectoratului teritorial de muncă ori,

după caz, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) Copia deciziei se însoțește de copiile documentelor justificative

pentru măsura luată.

Art. 25. – (1) Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază își

desfășoară activitatea angajatorul sau, după caz, Agenția Națională a

Funcționarilor Publici, în termen de 7 zile de la data primirii deciziei

prevăzute la art. 23, are obligația să emită aviz consultativ corespunzător

situației constatate.

(2) Inspectoratul teritorial de muncă sau, după caz, Agenția Națională

a Funcționarilor Publici va transmite avizul angajatorului, angajatei,

precum și sindicatului sau reprezentanților salariaților din unitate.

Art. 26. – (1) Angajatorii au obligația să afișeze la loc vizibil, în

fiecare dintre unitățile pe care le dețin, câte o copie a prezentei

ordonanțe de urgență, o perioadă de 6 luni de la data publicării sale în

Monitorul Oficial al României, Partea I.
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(2) Reprezentanții sindicali sau reprezentanții aleși ai salariaților având

atribuții privind asigurarea respectării egalități de șanse între femei și

bărbați, desemnați în baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de

șanse între femei și bărbați, au obligația de a organiza semestrial, în

unitățile în care funcționează, informări privind prevederile prezentei

ordonanțe de urgență.

Art. 27. – (1) Încălcarea următoarelor dispoziții constituie contravenție

și se sancționează astfel:

a) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 8,

art. 12 alin. (1) și (2), art. 17, 18 și art. 26 alin. (1), cu amendă de la

25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

b) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 9, 10, 11, art. 12 alin. (3),

art. 13, 14, 15, 19, art. 20 alin (2) și (4), art. 21 alin. 91) și (2), cu amenda

de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale

corespunzătoare se fac de către:

a) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de

muncă pe a căror rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul

angajatorului și, respectiv, de către personalul împuternicit al Agenției

Naționale a Funcționarilor Publici, pentru contravențiile la dispozițiile

prevăzute la art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, 9, art. 12 alin. (3), art. 13, 

art. 17 alin. (1), art. 18, art. 19 alin. (1) și (4), art. 20 alin. (2) și (4), 

art. 21 alin. (1) și (2) și art. 26 alin. (1);

b) personalul împuternicit din casele județene de pensii și alte

drepturi de asigurări sociale, pentru contravențiile la dispozițiile

prevăzute la art. 11;*

c) personalul împuternicit din cadrul direcțiilor de sănătate publică

județene și a municipiului București, conform legislației sanitare în

vigoare, pentru contravențiile la dispozițiile prevăzute la art. 4, 5, 10, 

art. 12 alin. (1) și (2), art. 14, 15, art. 17 alin. (2) și art. 19 alin. (2).

Art. 28. – Contravențiilor prevăzute la art. 27 le sunt aplicabile

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al

contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 29. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta

ordonanță de urgență.

Art. 30. – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data

depunerii la Parlament și se aplică începând cu data de 1 februarie 2004. 
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Art. 31. – În termen de 30 de zile de la publicarea legii de

aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii,

Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății vor elabora

normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se

aprobă prin hotărâre a Guvernului.*

A�EXA �r. 1

L I S T A

minimală a agenților, procedeelor și condițiilor de muncă susceptibile să

prezinte un risc specific de expunere, la care se face referire în art. 5

A. Agenți

1. Agenți fizici, considerați ca agenți cauzali pentru leziuni ale fetusului

și/sau dezlipirea de placentă, în special:

a) șocuri, vibrații sau mișcări bruște;

b) manipularea manuală de mase grele, implicând riscuri în special la

nivelul coloanei vertebrale dorsolombare;

c) zgomot;

d) radiații ionizante;

e) radiații neionizante;

f) ambianțe termice extreme, reci sau calde;

g) mișcări și poziții de muncă, deplasări (fie în interiorul, fie în exteriorul

unității), oboseală mentală, fizică, alte eforturi fizice legate de activitatea

salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)–e).

2. Agenți biologici

Agenții biologici din grupele de risc 2, 3 și 4, definite astfel conform

legislației în vigoare, în măsura în care se cunoaște că acești agenți sau măsurile

terapeutice cerute de existența lor pun în pericol sănătatea femeii gravide și a

copilului ce urmează a se naște și în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2.

3. Agenți chimici

Următorii agenți chimici, în măsura în care se știe că pun în pericol sănătatea

femeii gravide și a copilului ce urmează a se naște și în măsura în care nu

figurează în anexa nr. 2:

a) agenții cancerigeni și/sau mutageni, în măsura în care nu sunt menționați

în listele de valori limită de expunere profesională la agenți chimici și pulberi din

normele generale de protecție a muncii și în măsura în care nu figurează în

anexa nr. 2;
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b) agenții chimici prevăzuți în lista de valori limită de expunere profesională

la agenți chimici din normele generale de protecție a muncii;

c) mercurul și derivații săi;

d) medicamentele antimitotice;

e) monoxidul de carbon;

f) agenții chimici periculoși cu cale de absorbție cutanată.

B. Procedee

Procedeele industriale ce pot duce la apariția cancerului, prevăzute în

normele generale de protecție a muncii.

C. Condiții de muncă

Activități subterane miniere.

A�EXA �r. 2

L I S T A

minimală a agenților, procedeelor și condițiilor de muncă, 

la care se face referire în art. 14

A. Salariatele gravide prevăzute la art. 2 lit. c)

1. Agenți
a) Agenți fizici:

– activitatea în atmosferă hiperbarică, de exemplu în incinte presurizate și

la scufundări subacvatice

b) Agenți biologici:

• toxoplasma;

• virusul rubeolei,

exceptând cazurile în care se dovedește că salariata gravidă este suficient

protejată față de acești agenți prin imunizare.

c) Agenți chimici:

– plumbul și derivații acestuia, în măsura în care pot fi absorbiți de

organismul uman.

2. Condiții de muncă

Activități subterane miniere

B. Salariatele care alăptează, prevăzute la art. 2 lit. e) 

1. Agenți
Agenți chimici – plumbul și derivații săi, în măsura în care pot fi absorbiți

de organismul uman.

2. Condiții de muncă

Activități subterane miniere.
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HOTĂRÂREA 

GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 537* 

din 7 aprilie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 

privind protecţia maternităţii 

la locurile de muncă

Publicată în M. Of. nr. 378 din 29 aprilie 2004

Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind

protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 25/2004, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 750 din 27 octombrie 2003, prevăzute în  anexa

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A�EXĂ
�ORME METODOLOGICE 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

Art. 1. – Prezentele norme metodologice cuprind dispoziţii în vederea

aplicării unitare a măsurilor de protecţie a maternităţii pentru femeile încadrate

cu contract individual de muncă sau funcţionari publici, denumite în continuare

salariate, prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003
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privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 25/2004, denumită în continuare ordonanţă de
urgenţă.

Art. 2. – În vederea aplicării prevederilor ordonanţei de urgenţă se parcurg

în mod obligatoriu următoarele etape:

a) salariata gravidă efectuează consultaţii prenatale la medicul de familie şi,

după caz, la medicul specialist, în vederea atestării stării sale fiziologice de

graviditate, în conformitate cu art. 2 lit. c) din ordonanţa de urgenţă;

b) medicul de familie şi/sau, după caz, medicul specialist completează

Carnetul gravidei şi Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei

pentru atestarea fie a stării fiziologice de graviditate, fie a faptului că salariata

a născut recent sau că alăptează, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii

nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării

consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei

pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004;

c) salariata înştiinţează angajatorul, depunând, în copie, Anexa pentru

supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, completată corespunzător de

medic, la compartimentul resurse umane din cadrul unităţii, însoţită de o cerere

scrisă care să conţină informaţii referitoare la starea proprie de maternitate, în

conformitate cu art. 2 lit. c)–e) din ordonanţa de urgenţă, şi, după caz, solicitarea

de a i se aplica măsurile de protecţie prevăzute de aceasta;

d) angajatorul transmite copii de pe documentele depuse de salariată, în

termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii lor, medicului de medicina

muncii, care asigură supravegherea stării de sănătate a angajaţilor din unitate,

precum şi inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi

desfăşoară activitatea;

e) angajatorul împreună cu medicul de medicina muncii efectuează evaluarea

privind riscurile la care este supusă salariata la locul ei de muncă, întocmesc şi

semnează Raportul de evaluare privind riscurile la care este supusă salariata la

locul ei de muncă, denumit în continuare Raport de evaluare, întocmit conform

art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

f) în baza Raportului de evaluare, angajatorul înştiinţează salariata, în

termenul prevăzut la art. 9 alin. (3), despre rezultatele evaluării privind riscurile

la care poate fi supusă la locul ei de muncă şi despre măsurile suplimentare de

protecţie pe care trebuie să le respecte atât angajatorul, cât şi salariata prin

Informarea privind protecţia maternităţii la locul de muncă, întocmită potrivit
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modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme

metodologice;

g) salariata ia cunoştinţă de conţinutul Informării privind protecţia maternităţii

la locul de muncă şi, dacă este cazul, solicită concediu de risc maternal, în

condiţiile prevăzute la art. 5, 6 şi 7;

h) inspectoratul teritorial de muncă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la

data primirii documentelor, efectuează o verificare a condiţiilor de muncă ale

salariatei pentru a verifica modul în care se respectă prevederile ordonanţei de

urgenţă şi ale prezentelor norme metodologice. Rezultatele controlului vor fi

înaintate în scris angajatorului, iar în cazul constatării neîndeplinirii unor

măsuri vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 3. – (1) Salariata care a născut recent, definită la art. 2 lit. d) din

ordonanţa de urgenţă, este femeia care revine în unitate şi îşi reia activitatea după

efectuarea concediului de maternitate, respectiv a concediului postnatal

obligatoriu de 42 de zile, sau, după caz, a numărului total de 63 de zile ale

concediului de lăuzie, prevăzut în Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările

ulterioare.

(2) Salariata prevăzută la alin. (1) poate solicita, pe baza documentului

medical eliberat de medicul de familie, măsuri de protecţie corespunzătoare, în

termen de 6 luni de la data la care a născut.

Art. 4. – (1) Concediul postnatal obligatoriu, prevăzut la art. 2 lit. g) din

ordonanţa de urgenţă, cuprinde perioada primelor 42 de zile calendaristice

după data naşterii copilului, din timpul concediului de sarcină şi lăuzie, acordat

conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pe perioada concediului postnatal obligatoriu, mama beneficiază de

indemnizaţie pentru maternitate, acordată în condiţiile Legii nr. 19/2000, cu

modificările şi completările ulterioare, în baza certificatului de concediu

medical eliberat conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) Pentru protecţia sănătăţii mamei şi a copilului este interzis angajatorilor

să permită salariatelor să revină la locul de muncă în cele 42 de zile de concediu

postnatal obligatoriu.

Art. 5. – (1) Concediul de risc maternal, definit la art. 2 lit. h) din ordonanţa

de urgenţă, este concediul pe care poate să îl solicite o salariată care se află în

una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)–e) din ordonanţa de urgenţă, în cazul

în care angajatorul, ca urmare a evaluării riscurilor prezente la locul de muncă

al salariatei, nu poate, din motive justificate în mod obiectiv, să dispună măsura

modificării condiţiilor şi/sau programului de muncă al acesteia sau măsura
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repartizării ei la alt loc de muncă, fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea

sa şi/sau a fătului ori a copilului.

(2) Concediul de risc maternal se solicită de către salariata prevăzută la 

alin. (1) ca urmare a primirii Informării privind protecţia maternităţii la locul

de muncă, prevăzută la art. 2 lit. f).

Art. 6. – (1) Documentul medical eliberat de medicul de familie sau, după

caz, de medicul specialist care atestă faptul că o salariată se află în una dintre

situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)–e) din ordonanţa de urgenţă este fie adeverinţa

medicală-tip aprobată de Ministerul Sănătăţii, fie Carnetul gravidei şi Anexa

pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei în conformitate cu Ordinul

ministrului sănătăţii nr. 12/2004.

(2) Documentul medical menţionat la alin. (1) trebuie să conţină constatarea

stării fiziologice de sănătate a salariatei şi recomandări privind protecţia acesteia

la locul de muncă.

(3) În cazul salariatei gravide, documentul medical trebuie să conţină data

prezumtivă a naşterii, precum şi recomandări privind capacitatea de muncă a

acesteia pe timp de zi sau, dacă este cazul, pe timp de noapte, precum şi în

condiţii de muncă definite în prezentele norme metodologice ca insalubre sau

greu de suportat.

(4) În cazul salariatei care a născut recent şi/sau alăptează, documentul

medical trebuie să conţină datele privind începutul şi sfârşitul prezumtiv al

perioadei vizate şi recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia.

(5) Consultaţiile postnatale efectuate de salariată pe o perioadă de 6 luni după

naştere vor lua în considerare eventualele modificări ale capacităţii de muncă

a salariatei şi vor conţine recomandări corespunzătoare.

(6) Salariata va prezenta angajatorului, în copie, documentul medical

menţionat la alin. (1), în maximum 5 zile lucrătoare de la data eliberării.

Art. 7. – (1) Salariata poate solicita concediul de risc maternal, în întregime

sau fracţionat, în funcţie de recomandarea medicului şi de justificarea

angajatorului privind perioada posibilă de eliminare a riscurilor de la locul de

muncă, pentru sănătatea sau securitatea ei.

(2) Angajatorul aprobă solicitarea salariatei pentru concediul de risc maternal

numai dacă solicitarea este însoţită de documentul medical prevăzut la art. 6.

(3) Concediul de risc maternal se acordă pe durate care nu pot depăşi,

cumulat, 120 de zile calendaristice, astfel:

a) integral sau fracţionat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a

naşterii copilului, respectiv anterioară datei intrării în concediul de maternitate;
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b) integral sau fracţionat, după expirarea concediului postnatal obligatoriu

şi, dacă este cazul, până la data intrării în concediul pentru creşterea copilului

în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani;

c) integral sau fracţionat, înainte sau după naşterea copilului, pentru salariata

care nu îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate,

în conformitate cu prevederile legii.

Art. 8. – (1) Evaluarea riscurilor prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa

de urgenţă este de natură particulară, în raport cu evaluarea care se realizează

în cazul oricărui alt salariat aflat la acelaşi loc de muncă, deoarece stabileşte

riscurile specifice datorate agenţilor, proceselor şi condiţiilor existente la locul

de muncă, la care este supusă salariata gravidă, care a născut recent sau care

alăptează şi, după caz, fătul sau copilul, de-a lungul unui proces evolutiv,

respectiv sarcină, lăuzie sau alăptare.

(2) Evaluarea riscurilor prevăzută la alin. (1) se efectuează de către angajator:

a) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme

metodologice, pentru toate salariatele care se află în situaţiile prevăzute la 

art. 2 lit. c)–e) din ordonanţa de urgenţă;

b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a), în termen de 10 zile de la

data informării în scris a angajatorului de către salariată sau concomitent cu

evaluarea riscurilor pe care angajatorul o realizează ca urmare a îndeplinirii

obligaţiilor care îi revin potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Normele generale

de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii

sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.

(3) Evaluarea riscurilor pentru salariata care se află în una dintre situaţiile

prevăzute la art. 2 lit. c)–e) din ordonanţa de urgenţă se evidenţiază într-un capitol

special al documentului pe care angajatorul îl întocmeşte potrivit obligaţiilor ce

îi revin, stabilite de prevederile art. 11 lit. b) din Normele generale de protecţie

a muncii, cu respectarea art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 9. – (1) Raportul de evaluare, întocmit potrivit prevederilor art. 5 alin. (2)

din ordonanţa de urgenţă, va fi semnat de către toţi cei implicaţi şi va fi

structurat astfel:

a) descrierea procesului, a tehnologiei, a activităţii supuse evaluării;

b) lista agenţilor, procedeelor sau a condiţiilor de lucru care sunt identificate

drept pericole pentru sănătatea salariatei gravide, care a născut recent şi,

respectiv, fătului, copilului născut şi, după caz, salariatei care alăptează.
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(2) Pentru fiecare element din lista prevăzută la alin. (1) lit. b) trebuie

menţionate următoarele:

a) justificarea utilizării şi alegerii agentului, procedeului sau condiţiilor de

lucru; în cazul în care informaţiile sunt confidenţiale, este necesar să se indice

posibilităţile de eliminare sau de diminuare a riscului;

b) durata, intensitatea, frecvenţa şi natura expunerii la agenţi a salariatei la

locul de muncă;

c) măsurile de prevenire care trebuie aplicate în vederea reducerii riscului

la cel mai scăzut nivel posibil;

d) recomandarea medicului de medicina muncii cu privire la schimbarea

locului de muncă, de la început sau după o anumită perioadă;

e) concluzia evaluării: dacă salariata poate rămâne sau nu la locul ei de

muncă. Dacă este necesară schimbarea locului de muncă, vor fi indicate locurile

de muncă unde poate fi repartizată, pe baza evaluării riscurilor.

(3) Angajatorul este obligat să transfere salariata vizată la un nou loc de muncă

dacă se recomandă aceasta prin concluzia raportului menţionat la alin. (1), în cel

mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului.

(4) Face excepţie de la prevederile alin. (3) situaţia prevăzută la art. 8 alin. (2)

lit. a), pentru care schimbarea se va face la cel mult 5 zile lucrătoare de la data

încheierii Raportului de evaluare.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, Raportul de evaluare

se înaintează după cum urmează:

a) medicului de medicina muncii din direcţia de sănătate publică teritorială;

b) inspectoratului teritorial de muncă;

c) în unitate, după caz, Comitetului de securitate şi sănătate în muncă,

Compartimentului de protecţie a muncii sau responsabilului cu protecţia muncii

desemnat de angajator;

d) celor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 10. – Medicul de medicina muncii sau medicul cu competenţă în

medicină de întreprindere, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii,

care asigură supravegherea stării de sănătate a angajaţilor, va dispune efectuarea

de examene paraclinice şi de laborator, după caz, în funcţie de noxele constatate

la locurile de muncă, cu respectarea Normelor generale de protecţie a muncii,

pentru a se stabili influenţa acestora asupra stării de sănătate a salariatelor.

Art. 11. – Medicul de medicina muncii din direcţia de sănătate publică

teritorială şi inspectoratul teritorial de muncă, în termen de maximum 30 de zile

lucrătoare de la data informării acestora de către angajator, efectuează verificarea
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condiţiilor de muncă ale salariatei care a anunţat angajatorul în scris că se află

în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)–e) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 12. – Medicul de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate

publică împreună cu inspectoratul teritorial de muncă vor efectua periodic un

control la locurile de muncă din unitatea la care lucrează salariata prevăzută la

art. 2 lit. c)–e) din ordonanţa de urgenţă, pentru a verifica modul în care se

respectă măsurile stabilite. Rezultatele controlului vor fi înaintate în scris

angajatorului, iar în cazul constatării neîndeplinirii unor măsuri vor fi aplicate

sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 13. – (1) Dacă în urma efectuării controalelor medicale periodice se

constată modificări ale stării de sănătate a salariatei, în condiţiile în care

buletinele de analiză dovedesc că nu au existat depăşiri ale valorilor limită de

expunere profesională la agenţi în cadrul locului de muncă al salariatei, atunci

angajatorul va aplica prevederile art. 9 din ordonanţa de urgenţă, la recomandarea

medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea

veniturilor salariale.

(2) Angajatorul va aplica prevederile art. 9 şi, după caz, prevederile art. 10

din ordonanţa de urgenţă în cazul salariatelor care se încadrează la art. 14 din

ordonanţa de urgenţă.

Art. 14. – Amenajările pentru repaus şi încăperile speciale pentru alăptat

destinate femeilor gravide sau care alăptează, potrivit art. 12 alin. (1) şi art. 17

alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, trebuie să îndeplinească toate condiţiile de

igienă corespunzătoare normelor sanitare şi cerinţelor prevăzute la cap. IV

titlul IV din Normele generale de protecţie a muncii în vigoare.

Art. 15. – Dacă locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea salariatele

prevăzute la art. 2 lit. c)–e) din ordonanţa de urgenţă este încadrat în condiţii

deosebite, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 261/2001

privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii

deosebite*, cu modificările şi completările ulterioare, sau în condiţii speciale,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind

metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în

condiţii speciale, în mod obligatoriu se vor aplica măsurile de protecţie prevăzute

la art. 9 sau, după caz, la art. 10 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 16. – În toate cazurile, indiferent dacă salariata este trecută sau nu la alt

loc de muncă, se vor respecta prevederile legale în vigoare privind securitatea

şi sănătatea în muncă.
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Art. 17. – (1) Potrivit art. 10 şi 11* din ordonanţa de urgenţă, pe durata

concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaţie de risc

maternal care se suportă din bugetul asigurărilor sociale, plătită de angajator.

(2) Indemnizaţia de risc maternal se plăteşte salariatei, la cerere, pe baza

certificatului medical care se eliberează de medicul de familie sau de medicul

specialist, cu avizul medicului de medicina muncii.

(3) După caz, certificatul medical va fi însoţit de certificatul de naştere al

copilului.

(4) Certificatul medical pentru acordarea concediului de risc maternal se va

completa pe formularul cu regim special – tipizat, utilizat la plata indemnizaţiilor

de asigurări sociale reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi

completările ulterioare, fără înscrisuri privind:

a) codul diagnosticului;

b) codul indemnizaţiei;

c) elementele de identificare a cauzelor incapacităţii temporare de muncă;

d) avize privind prelungirea concediilor medicale pentru incapacitate

temporară de muncă;

e) orice alte date specifice indemnizaţiilor de asigurări sociale reglementate

de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) În caseta „Cod diagnostic” se va înscrie „Concediu de risc maternal”.

(6) Indemnizaţia de risc maternal se plăteşte cu condiţia ca, prin grija

angajatorului, medicul de medicina muncii care a efectuat evaluarea prevăzută

la art. 5 din ordonanţa de urgenţă să vizeze certificatul medical, în caseta „Cod

diagnostic”, sub semnătură, parafă şi ştampilă, cu privire la imposibilitatea

îndeplinirii de către angajator a obligaţiilor prevăzute de lege şi la motivul pentru

care nu a putut fi evitată acordarea acestei prestaţii.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (6) atrage răspunderea angajatorului, în

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(8) Controlul corectitudinii completării certificatelor medicale pentru

concediu de risc maternal se efectuează de serviciile specializate sau de

persoanele împuternicite din direcţiile teritoriale de sănătate publică.

Art. 18. – (1) Baza de calcul a indemnizaţiei de risc maternal se constituie

din media veniturilor lunare realizate în ultimele 10 luni anterioare primei zile

înscrise în certificatul medical, pentru care s-a datorat contribuţia individuală
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de asigurări sociale, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi

completările ulterioare.

(2) În cazul în care concediul de risc maternal se acordă în cursul lunii,

intervalul celor 10 luni din care se determină baza de calcul a indemnizaţiei de

risc maternal cuprinde 9 luni şi 2 fracţiuni de lună, respectiv luna în care

începe şi luna în care se sfârşeşte perioada din care se stabileşte baza de calcul

a drepturilor.

(3) În situaţia în care, în una sau mai multe dintre lunile ori, după caz, în una

sau în ambele fracţiuni de lună din care se constituie baza de calcul a

indemnizaţiei de risc maternal, numărul de zile pentru care s-a datorat contribuţia

individuală de asigurări sociale este mai mic decât numărul de zile lucrătoare

legale, perioada respectivă se întregeşte cu numărul corespunzător de zile

lucrătoare.

(4) Pentru perioadele în care s-a întregit numărul de zile lucrătoare prevăzute

la alin. (3), în calculul indemnizaţiei de risc maternal se ia în considerare

salariul minim brut pe ţară, corespunzător numărului de zile lucrătoare creditate.

Art. 19. – (1) Media zilnică a indemnizaţiei de risc maternal se determină

prin raportarea sumei veniturilor salariale pentru care s-a datorat contribuţia

individuală de asigurări sociale şi/sau a salariului minim brut pe ţară la numărul

total de zile lucrătoare legale existente în perioada din care se constituie baza

de calcul a dreptului.

(2) În fiecare dintre lunile sau, după caz, fracţiunile de lună din care se

constituie baza de calcul a indemnizaţiei de risc maternal veniturile salariale

pentru care s-a datorat contribuţia individuală de asigurări sociale cumulate cu

salariul minim brut pe ţară nu pot depăşi plafonul prevăzut la art. 23 alin. (3)

din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru constituirea bazei de calcul a indemnizaţiei de risc maternal

cuvenite persoanelor care realizează venituri exprimate în moneda altor ţări, se

ia în considerare contravaloarea în lei a acestor venituri, obţinută prin aplicarea

cursului de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, din data

stabilită pentru plata drepturilor salariale.

Art. 20. – (1) Cuantumul indemnizaţiei de risc maternal este egal cu 75%

din baza de calcul determinată potrivit art. 18 și 19.*

(2) Indemnizaţia de risc maternal se plăteşte pentru numărul de zile lucrătoare

din durata calendaristică a concediului de risc maternal.

597

H.G. nr. 537/2004

* Modificat.



Art. 21. – (1) Concediul de risc maternal nu poate fi acordat simultan cu un

concediu medical sau cu concediul pentru creşterea copilului, acordate conform

Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Calculul şi plata indemnizaţiei de risc maternal se efectuează lunar de

către angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna

în care se acordă concediul de risc maternal.

(3) Sumele reprezentând indemnizaţii de risc maternal plătite de angajator

se deduc de către plătitori din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru

luna respectivă.

Art. 22. – (1) Pentru indemnizaţia de risc maternal nu se datorează contribuţia

de asigurări sociale de stat.

(2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr.

19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează cuantumul

indemnizaţiei de risc maternal.

(3) Durata concediului de risc maternal reprezintă perioadă asimilată stagiului

de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 23. – Sumele reprezentând indemnizaţii de risc maternal cumulate cu

sumele reprezentând prestaţii de asigurări sociale plătite de angajator, care

depăşesc contribuţiile datorate în luna respectivă, se recuperează de către

plătitori de la casele judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în

conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare.

Art. 24. – Potrivit art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, pauzele pentru

alăptare sau reducerea duratei normale a timpului de muncă prin comasarea

acestor pauze, se includ în timpul de muncă, nu afectează drepturile salariale

şi nu diminuează stagiul de cotizare necesar pentru acordarea prestaţiilor din

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 25. – În Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a

obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută la 

art. 6 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, toate datele

privind salariata care beneficiază de indemnizaţie de risc maternal vor fi

înscrise de angajatori în acelaşi mod ca cel pentru asiguraţii care beneficiază de

prestaţii de asigurări sociale în temeiul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi

completările ulterioare.

Art. 26. – În înţelesul art. 20 din ordonanţa de urgenţă, munci în condiţii cu

caracter insalubru sau greu de suportat sunt următoarele:

a) colectarea, transportul şi depozitarea dejecţiilor menajere, umane, animaliere;

b) igienizarea grupurilor sanitare;
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c) săpatul şanţurilor;

d) încărcatul sau descărcatul cu lopata al diverselor produse;

e) ridicarea unor greutăţi mai mari de 10 kg;

f) munca în condiţii de expunere la temperaturi extreme, definite conform

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile

ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia

persoanelor încadrate în muncă, aprobată prin Legea nr. 436/2001.

Art. 27. – Angajatorii au obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare de la

data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice să le aducă la

cunoştinţă salariatelor, în scris, cu confirmare de luare la cunoştinţă.

A�EXĂ
la normele metodologice

Antetul unităţii

Nr. ..... data .......

I�FORMARE

privind protecţia maternităţii la locul de muncă

(model)*

Prin prezenta, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, aducem la

cunoştinţă doamnei ............................... , născută la data de ...................., având

CNP ......................................., cu domiciliul în judeţul ..............................,

localitatea .................................... , str. ............................nr. ........., având

profesia de .................................................. , angajată în unitatea noastră în

funcţia de ........................................ şi care ocupă locul de muncă .........................

din secţia (atelier, compartiment etc.) ......................... , faptul că în urma

evaluării locului său de muncă au fost constatate următoarele:

1. la locul dumneavoastră de muncă, şi anume ................. , există/nu există

riscuri pentru sănătatea sau securitatea dumneavoastră în perioada de maternitate;

2. riscul este scăzut/mediu/crescut, fiind reprezentat de:

– agenţi fizici, biologici, chimici, procedee, condiţii de muncă .................

.................................................................................................................. ;

599

* Se completează de către angajatori pe documente proprii, întocmite conform

modelului.

H.G. nr. 537/2004



3. conform rezultatelor Raportului de evaluare nr. ..... din data de .....................,

riscul existent poate/nu poate aduce prejudicii evoluţiei sarcinii, sănătăţii

fătului/copilului sau sănătăţii salariatei gravide/care alăptează;

4. perioada de sarcină în care supunerea la risc este total interzisă este:

– în primele săptămâni □ ...................

– în ultimele luni □ ................... 

– sau ........................ ;

5. în vederea protecţiei sănătăţii şi securităţii dumneavoastră:

– au fost luate următoarele măsuri suplimentare: .................................... ;

(se vor enumera 

în ordinea priorităţii)

– dumneavoastră aveţi obligaţia de a îndeplini următoarele: ...........................;

(se vor enumera 

în ordinea priorităţii)

6. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii dumneavoastră la locul de muncă

în perioada de maternitate vi se vor modifica:

a) programul de muncă: ............................................................................ ;

b) condiţiile de muncă: ............................................................................. ;

c) locul de muncă, fiind repartizată la ...................................................... ;

7. menţionăm că nu este posibil ca pentru protecţia sănătăţii şi securităţii să

fie efectuată nicio schimbare menţionată la pct. 6, din următoarele motive:

...................................................................................................................

.................................................................................................................. ;

8. având în vedere cele menţionate la pct. 1–7, medicul de medicina muncii

recomandă/nu recomandă concediu de risc maternal pe o perioadă 

de ............................... , până la eliminarea riscului existent pentru evoluţia sarcinii,

sănătăţii fătului/copilului sau sănătăţii salariatei gravide/care alăptează.

Semnătura angajatorului Semnătura 

şi ştampila unităţii şi parafa medicului

.............................................. ...............................................

Data ........................ Data .........................

Am primit,

Semnătura salariatei ............................

Data ........................
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 8
decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia

lunară pentru creşterea copiilor
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie

2010

Datorită dificultăţilor de susţinere a măsurilor de protecţie socială plătite
din bugetul de stat, în anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările
ulterioare, în scopul menţinerii totuşi a acordării unor drepturi, s-a reglementat
diminuarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu 15%.

În pofida unor uşoare îmbunătăţiri ale stării economice, condiţiile
financiare se menţin în continuare dificile, activitatea economică din România
înregistrată în ultimele luni fiind încă marcată de recesiune.

În vederea eficientizării programului de acordare a indemnizaţiei pentru
creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie lunar, acesta a fost
reanalizat ţinându-se cont de durata de acordare şi de principiile de finanţare din
alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizaţii similare.

Situaţia economică actuală impune utilizarea eficientă a resurselor
bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru asigurarea plăţii
indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie
lunar, rezultând necesitatea regândirii acestui program din punctul de vedere al
perioadei de acordare, al condiţiilor de eligibilitate, precum şi al cuantumurilor
acordate.

Conform programului cuprinzător anticriză susţinut de Fondul Monetar
Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială, măsurile luate de România
trebuie să conducă la normalizarea condiţiilor financiare şi la pregătirea redresării
economice, măsurile luate urmând a fi puse în aplicare începând cu luna ianuarie
2011.

Ţinând cont de grupul-ţintă vizat de prevederile prezentului act normativ,
precum şi de termenul minim necesar din punct de vedere administrativ pentru
punerea în aplicare a măsurilor propuse,

în considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie luate în
calcul la fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2011, vizează un interes
public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi
amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. – Prevederile art. 2-29 reglementează drepturile care se acordă
persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi
celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată.
Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an
anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii,
venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse
impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse
impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an,
respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o
indemnizaţie lunară;
b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o
indemnizaţie lunară.
(11) Limitele minimă şi maximă ale indemnizaţiei se stabilesc prin
raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR.



(2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabileşte în
cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni
şi nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR.
(3) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabileşte în
cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni
şi nu poate fi mai mică de 1,2 ISR şi nici mai mare de 2,4 ISR.
(5) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din perioadele
în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat
perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute
de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă,
respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile
rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza
Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, republicată;
e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
f) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa
angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
g) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
h) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau,
după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;
i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;
j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată
determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa
cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi
completările ulterioare;
k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în
străinătate;
l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost
concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului
preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua şansă", sau, după
caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master,
precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat,
organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu
recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu
excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;»
o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ
preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de
învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără
întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului
preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar,
cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ
universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi



începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar,
cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ
universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de maşter,
precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri
de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de
învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de
maşter, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără
întrerupere;
s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ
postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte
forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii,
frecventate fără întrerupere;
t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor
învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi
ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor
universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de
masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în
vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu
data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi
perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat
acordul, organizate în condiţiile legii;
v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului
medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima
sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.
(6) În vederea acordării drepturilor prevăzute la alin. (1), persoanele care au
realizat activităţi profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte
state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază
de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condiţiile
prevăzute de acesta.
(7) Opţiunea beneficiarului prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, pe bază de
cerere, şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.
Art. 3. - (1) Veniturile din salarii, din activităţi independente şi din activităţi
agricole prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1)
şi (2) şi art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului
impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.
(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea nivelului indemnizaţiei
pentru creşterea copilului reprezintă, după caz:
a) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16%
asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul net din
salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente
unei luni şi a deducerii personale acordate pentru luna respectivă şi contribuţiile la
fondurile de pensii facultative, precum şi cotizaţia sindicală plătită în luna
respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcţia de bază;
b) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16%
asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul brut şi
contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile
obţinute în celelalte cazuri;
c) suma încasată de persoana îndreptăţită, calculată potrivit legii de către
plătitorul acesteia, pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6);



d) suma încasată de persoana îndreptăţită care realizează venituri supuse
impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau
sunt considerate neimpozabile;
e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din
activităţi independente determinat în condiţiile legii;
f) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din
activităţi agricole determinat în condiţiile legii.
(3) Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din funcţie,
venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, prime, orice alte
sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate de
angajator potrivit legii.
(4) În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului
din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de
aceasta.
(5) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent
venituri supuse impozitului atât în ţară, cât şi în statele care aplică Regulamentul,
se iau în calcul doar veniturile realizate în ţară.
(6)Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite
pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar
fi lucrat în toată luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu
indemnizaţia de maternitate.
Art. 4. - (1) În calculul celor 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) se includ şi
fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele
în care solicitanţii s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6),
considerate lună întreagă.
(2) Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele
lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse
impozitului ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 2
alin. (5) şi (6).
(3) Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie
constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin.
(2).
(4) În situaţia în care naşterea copilului se produce înainte de termen, perioada
prevăzută la art. 2 alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii
copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.
Art. 5. - Nivelul indemnizaţiilor lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3)
se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină
gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit
dintr-o astfel de naştere.
Art. 6. - (1) După împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepţia
copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului
pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)
au dreptul la concediu fără plată pentru creşterea copilului până la vârsta de 2
ani.
(2) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizaţiei pentru
creşterea copilului se depune şi se înregistrează la angajator, pe baza livretului de
familie sau a certificatului de naştere al copilului.
Art. 7. - (1) Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să
beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2
alin. (1), obţin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3 au dreptul
la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 1 ISR.
(2) Stimulentul de inserţie prevăzut la alin. (1) se acordă după cum
urmează:
a)pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea
copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), dacă acestea obţin venituri
supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an,



pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2
ani;
b) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea
copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b), dacă acestea obţin venituri
supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an,
pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2
ani;
c) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea
copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani, prevăzut la art. 2 alin.
(1) lit. a), oricând, pe toată perioada.
(3) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi
solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se
suspendă.
Art. 8. - (1) De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute
de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii
fireşti ai copilului, în raport cu opţiunea exprimată conform art. 2 alin.
(1), dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă.
(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat
copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în
plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal
profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi,
precum şi persoana care a fost numită tutore.
(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor
prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ţinându-se seama de
perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat
adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau
tutela.
(4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile
pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară prevăzute la
art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserţie, părintele
supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a)de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte
condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b)de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă
îndeplineşte condiţiile de acordare, în funcţie de opţiunea nou-exprimată,
raportată la vârsta copilului.
Art. 9. – (1) Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin.
(1), art. 5 şi 6, precum şi stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se
cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, pentru fiecare dintre
situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).
(2) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se
prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor
situaţii de natură a genera acest drept.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) se acordă o singură indemnizaţie, în
cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul
indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1,2 ISR pentru fiecare
dintre copii, începând cu cel de-al doilea.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică inclusiv pentru situaţiile în care
persoana se află cu primul copil în perioada de concediu şi indemnizaţie
pentru creşterea copilului în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, şi naşte un alt/alţi copil/copii sau
se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).



Art. 10. -  Abrogat de Legea nr. 166/2012.
Art. 11. – Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit
prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă
persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012,
precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând
cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia
respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum
urmează:
a)cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului
este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b)în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la
concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la
concediu în locul acesteia.
Art. 12. – (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se
acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită
drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
(2) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor prevăzute de
prezenta ordonanţă de urgenţă, beneficiarii care au drepturi stabilite de
cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele locale faţă de
bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform
prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea
unuia sau a mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de
prezenta ordonanţă de urgenţă nu este condiţionată de obligaţia
prevăzută la alin. (2).
(4) Pentru familiile legal constituite, obligaţia legală faţă de bugetul local
se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soţul care deţine în
proprietate respectivele bunuri.
Art. 13. – (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă,
reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, se acordă pe bază de cerere,
însoţită în mod obligatoriu de:
a) copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere
al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de
familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana
care primeşte documentele;
b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu
copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin.
(2);
c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2;
d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile
realizate;
e) dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită
concediul pentru creşterea copilului;
f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
(2) Cererea se completează potrivit modelului care se stabileşte prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) La stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau
în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana
îndreptăţită, precum şi veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art.
2 alin. (5) şi (6).



(4) Baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului stabilită potrivit alin.
(3) se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni
anterioare naşterii copilului împărţită la 12.
(5) În cazul veniturilor din activităţi independente sau agricole, la stabilirea
cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul veniturile
înscrise în actele doveditoare împărţite la numărul de luni în care s-au realizat
acestea.
(6) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (6), pentru conversia în
moneda naţională a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de
schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României în ziua anterioară depunerii
cererii.
Art. 14. – (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de
prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent
de inserţie, şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale
de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului,
municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia
solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.
(2) Până la data de 5 a fiecărei luni, primăriile au obligaţia de a transmite
pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoţite de
documentele justificative, la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii
teritoriale.
(3) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare
de la data înregistrării la agenţia teritorială, prin decizie de admitere sau, după
caz, de respingere, emisă de directorul executiv.
(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile
lucrătoare de la data emiterii.
(5) Contestaţiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se
soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 15. – (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă
reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie se stabilesc după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de
maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la
acea dată;
b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60
de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc
condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a
indemnizaţiei aferente;
c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării,
dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-
au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul
în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-c).
(3) Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor
calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), cererea şi documentele
doveditoare se pot depune cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de
maternitate.
Art. 16. – Dreptul la indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art.
5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) încetează cu ziua următoare celei în care:
a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în
cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (7).



(2) Dreptul la indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art.
9 alin. (4) şi (5) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:
a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea
încredinţării copilului spre adopţie;
d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea
menţinerii măsurii de plasament;
e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest
preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau
privată;
g) beneficiarul a decedat;
h) în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.
12;
i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a
împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu
handicap;
j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale
returnate.
k) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (4).
(3) Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în
situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în
baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de
muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele
decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada
de concediu. Prevederile se aplică şi în cazul consilierilor locali.
Art. 17. – (1) Dreptul la stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 încetează cu
ziua următoare celei în care:
a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
b) beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în
concediul pentru creşterea copilului;
c) a avut loc decesul copilului.
d) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (7).
(2) Dreptul la stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se suspendă
începând cu ziua următoare celei în care se constată una dintre situaţiile
prevăzute la art. 16 alin. (2), cu excepţia lit. i).
(3) Dreptul la stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se suspendă
începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează
venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea
copilului.
Art. 18. - (1) În situaţiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 16 alin.
(2) şi art. 17 alin. (2) şi (3), acestea pot fi solicitate şi de către o altă persoană
îndreptăţită, dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în prezenta ordonanţă de
urgenţă.
(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă
noului beneficiar de la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de
60 de zile lucrătoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la
data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen.
(3) Reluarea plăţii drepturilor suspendate în situaţiile prevăzute la art. 16 alin.
(2) şi art. 17 alin. (2) şi (3) se face la cerere, după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare pentru situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)
şi art. 17 alin. (3), dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la acea
dată;
b) cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situaţii.
Art. 19. - (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de
urgenţă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în



situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor,
în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.
(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite de către primărie agenţiei
teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Art. 20. – (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu pot fi
urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate
necuvenit cu acest titlu.
(2) Asupra drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu se
datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite de lege.
Art. 21. – (1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizaţia
prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5),
precum şi pe perioada concediului fără plată prevăzut la art. 6, plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se
asigură de la bugetul de stat.
(2) Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art.
2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5), contribuţia de
asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute
de lege asupra nivelului indemnizaţiei acordate.
(3) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia prevăzută la
art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) sau se află în
concediul fără plată prevăzut la art. 6 constituie perioadă asimilată
stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări
sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de
asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru
creşterea copilului.
Art. 22. - (1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile
prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5, art. 6, art. 9 alin. (4) şi
(5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii
drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Perioada concediului pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin.
(1) şi art. 6 constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în
specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în
raport cu acestea.
Art. 23. - (1) Fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a
drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Calculul şi plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă,
inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către
Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin agenţiile teritoriale.
(3) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se achită lunar
beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin
procură, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal ori cont
de card.
(4) În cazul achitării drepturilor prin mandat poştal, cheltuielile pentru
transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de legea
bugetară anuală pentru drepturile asigurate din bugetul de stat.
(5) În cazul achitării drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în
cont curent personal sau în cont de card, agenţiile teritoriale efectuează plata prin
unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.



(6) Comisionul bancar prevăzut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din
drepturile achitate şi va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agenţiile
teritoriale şi unităţile bancare.
(7) Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetul Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, din aceleaşi fonduri din care se suportă plata
drepturilor.
Art. 24. - (1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii
acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu
respectarea termenului general de prescripţie.
(2) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu şi poate fi contestată
conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de
beneficiar se recuperează de la acesta, în condiţiile legii.
(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai
urmăresc.
Art. 25. – (1) Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul pentru
creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), precum şi concediul fără
plată prevăzut la art. 6 alin. (1). Perioada de acordare se stabileşte de
comun acord cu angajatul.
(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de
serviciu în cazul:
a) salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru
creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani,
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie prevăzut la
art. 7.
(3) Interdicţia prevăzută la alin. (2) se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni
după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce
intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în
condiţiile legii.
Art. 26. – (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 14
alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 25 şi art. 38 alin. (3) şi se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea
amenzilor corespunzătoare se fac de către organele cu atribuţii de
control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(3) În baza controlului intern, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale verifică,
prin sondaj, la nivelul agenţiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse şi
stabilirea drepturilor de indemnizaţie lunară şi stimulent de inserţie. Neregulile
constatate se sancţionează în condiţiile legii.
(4) Declararea unor informaţii eronate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de
eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decât cele reale, în scopul de a
obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte
potrivit dispoziţiilor Codului penal.
Art. 27. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei
ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va
elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului.
Art. 28. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie
2011.
Art. 29. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi
tuturor categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi
instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.



(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plăţii
drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi cheltuielile
administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi
instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
(3) Pentru perioada cât o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1)
beneficiază de concediu pentru creşterea copilului, stabilirea drepturilor
de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale, acordate potrivit legii,
se face potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a
drepturilor, în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin norme
interne, aprobate de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la
alin. (1).
Art. 30. - (1) Persoanele care au născut sau nasc până la data de 31 decembrie
2010 inclusiv, precum şi cele care au adoptat sau adoptă copilul, cărora li s-a
încredinţat sau li se încredinţează copilul în vederea adopţiei sau care au sau vor
avea copilul în plasament, în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia
asistentului maternal profesionist, ori care au fost sau urmează sa fie numite
tutore până la această dată beneficiază de drepturile reglementate de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), indemnizaţia pentru
creşterea copilului se acordă în cuantum de 85% din media veniturilor
nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului sau,
după caz, anterioare adopţiei, încredinţării în vederea adopţiei, stabilirii
măsurii plasamentului ori a plasamentului în regim de urgenţă sau a
instituirii tutelei, dar nu mai puţin de 1,2 ISR şi nu mai mult de 6,8 ISR.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aduc la cunoştinţa beneficiarilor prin emiterea unei noi
decizii de către agenţiile teritoriale.
Art. 31. - (1) Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3
ani, oricare dintre părinţii fireşti sau persoanele prevăzute la art. 8 alin.
(2) beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta
de 7 ani, după cum urmează:
a) în continuarea concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a);
b) oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru
persoanele care au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului în
baza actelor normative care au reglementat acest drept la data naşterii
copilului;
c) oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru
persoanele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b),
dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au
realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate
definite la art. 2 alin. (1), (5) şi (6).
(2) Pe perioada concediului prevăzut la alin. (1) se acordă o indemnizaţie
lunară la nivelul de 0,9 ISR.
(3) Concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la alin. (1), se acordă
pe bază de cerere de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea
persoana îndreptăţită.
(4) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri
profesionale din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează
în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă
întreruperea activităţii în perioada de până la împlinirea de către copilul
cu handicap a vârstei de 7 ani.
(5) Pe perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la
alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător prevederile art. 21 şi 22.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b), condiţiile de acordare a
concediului pentru îngrijirea copilului se consideră îndeplinite indiferent



care dintre părinţii fireşti sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) a
beneficiat de concediul pentru creşterea copilului.
Art. 32. – (1) Oricare dintre părinţii fireşti sau persoanele prevăzute la
art. 8 alin. (2) care au în întreţinere un copil cu dizabilitate beneficiază,
după caz, de următoarele drepturi:
a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru
persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) care se
ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau
accentuată), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la
solicitarea părintelui, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea
copilului cu dizabilitate care necesită internare, tratament ambulatoriu
sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru
recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18
ani;
c) sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR, acordat persoanei cu dizabilitate
gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor
de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, până la
împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,6 ISR pentru
copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
d) sprijin lunar în cuantum de 0,6 ISR, acordat persoanei care nu
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului
pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, până la
împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru
copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani.
(2) Persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreţinere
un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru
acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare
aferente beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR până la
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru
copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) care realizează venituri după
acordarea sprijinului lunar au obligaţia de a comunica acest fapt agenţiei
teritoriale şi beneficiază, din oficiu, de drepturile prevăzute la alin. (1) lit.
d).
(4) Persoanele care au în plasament sau tutelă un copil cu dizabilitate,
inclusiv asistentul maternal, au dreptul la o alocaţie lunară de plasament,
acordată în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, în cuantum majorat cu
50%.
Art. 33. – (1) De drepturile prevăzute la art. 31 şi 32 nu poate beneficia
părintele sau persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8
alin. (2) care, pentru acelaşi copil, are în acelaşi timp şi calitatea de
asistent personal ori care primeşte indemnizaţia acordată în condiţiile
art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(11) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au în
întreţinere un copil cu dizabilitate gravă şi care pot beneficia cumulat şi
de indemnizaţia acordată în condiţiile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr.
448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Drepturile prevăzute la art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) şi d),
alin. (2) şi (3) se acordă pentru fiecare dintre copiii aflaţi în întreţinerea
persoanelor.
)



(3) Indemnizaţia prevăzută la art. 31 alin. (2), precum şi cea prevăzută
la art. 32 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) se cumulează cu drepturile de
concediu şi indemnizaţie, respectiv de stimulent, prevăzute de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, sau, după caz, de prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 34. - (1) Drepturile prevăzute la art. 31 şi 32 se acordă cu
respectarea condiţiilor prevăzute la art. 12.
(2) Drepturile prevăzute la art. 31 şi 32, cu excepţia prevăzută la art. 32
alin. (3), se acordă pe bază de cerere şi documente doveditoare,
prevederile art. 13 alin. (1) şi art. 14 aplicându-se corespunzător.
(3) Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute la art. 31 şi 32 se fac cu
respectarea prevederilor art. 19, 20, art. 23 alin. (3)-(7) şi art. 24.
Art. 35. – (1) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi
d) şi alin. (2) se acordă după cum urmează:
a) pentru situaţia prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. a), începând cu ziua
următoare celei în care încetează, conform legii, concediul şi
indemnizaţia pentru creşterea copilului acordate anterior, dacă cererea
este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;
b) pentru situaţia prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. b) şi c), de la data
depunerii cererii;
c) pentru situaţia prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), începând cu
luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a
copilului în grad de dizabilitate, dacă cererea este depusă în termen de
60 de zile de la această dată;
d) pentru situaţia prevăzută la art. 32 alin. (2), începând cu luna
următoare celei în care s-a născut copilul, dacă încadrarea în grad de
dizabilitate a persoanei îndreptăţite a fost efectuată înaintea acestei
date, respectiv începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat
certificatul de încadrare a persoanei îndreptăţite în grad de dizabilitate,
dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la datele
menţionate;
e) pentru celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost
depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-d), de la data depunerii
cererii sau, după caz, începând cu luna următoare depunerii cererii.
(2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), termenele stabilite la
alin. (1) se aplică ţinând cont de data adopţiei, a instituirii tutelei,
plasamentului sau încredinţării.
Art. 36. – (1) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi
d) şi alin. (2) încetează în următoarele situaţii:
a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 12;
b) copilul a împlinit vârsta de 7 ani;
c) copilul sau, după caz, persoana îndreptăţită nu mai este
încadrat/încadrată într-un grad de dizabilitate;
d) persoanele realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă
socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, caz în care se aplică
prevederile art. 32 alin. (3);
e) a avut loc decesul copilului;
f) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (9).
(2) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin.
(2) încetează începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în
care se înregistrează una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).
Art. 37. - (1) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi
d) şi alin. (2) se suspendă începând cu ziua sau, după caz, cu luna
următoare celei în care se produce una din următoarele situaţii:
a) persoana îndreptăţită este decăzută din drepturile părinteşti;



b) persoana îndreptăţită este îndepărtată, conform legii, de la
exercitarea tutelei;
c) persoana îndreptăţită nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege
în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
d) persoana îndreptăţită nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege
în vederea menţinerii măsurii de plasament;
e) persoana îndreptăţită execută o pedeapsă privativă de libertate sau se
află în arest preventiv o perioadă mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire
publică sau privată;
g) persoana îndreptăţită a decedat;
h) copilul nu mai este încadrat într-un grad de dizabilitate sau, după caz,
persoana îndreptăţită este încadrată în alt grad de dizabilitate;
i) timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate;
j) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (6).
(2) Drepturile prevăzute la art. 31 se suspendă începând cu ziua
următoare celei în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse
impozitului.
(3) Drepturile prevăzute la art. 31 nu se suspendă în situaţiile prevăzute
la art. 16 alin. (3).
(4) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 31, suspendate în
situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se face la cerere, prevederile art.
18 aplicându-se corespunzător.
(5) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 32, suspendate în
situaţiile prevăzute la alin. (1), se face la cerere, începând cu ziua sau,
după caz, cu luna următoare celei în care se depune cererea.
(6) Reluarea plăţii drepturilor suspendate în condiţiile alin. (1) lit. i) se
face începând cu luna următoare efectuării verificării cauzelor, inclusiv
pentru perioada de suspendare, dacă situaţia constatată nu conduce la
încetarea sau la modificarea dreptului.
(7) În situaţiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 31 şi 32,
acestea pot fi solicitate şi de către o altă persoană îndreptăţită, dacă
îndeplineşte cerinţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(8) Drepturile prevăzute la art. 31, art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2)
se cuvin şi se acordă noului beneficiar cu respectarea prevederilor art.
35.
Art. 38. – (1) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 12 alin.
(2) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru
obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.
(2) Pentru verificarea îndeplinirii obligaţiei în condiţiile alin. (1),
agenţiile teritoriale transmit primăriilor, până la data de 15 ianuarie a
fiecărui an, tabelul centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor
prevăzute la art. 2, art. 7, art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c)
şi d) existenţi în plată la această dată şi ale căror drepturi sunt stabilite
de cel puţin 6 luni.
(3) Pe baza tabelului centralizator prevăzut la alin. (2) primarii verifică
dacă persoanele au achitat pentru anul anterior obligaţiile de plată către
bugetul local şi întocmesc situaţia centralizatoare cu persoanele care nu
au respectat această condiţie, pe care o transmit agenţiilor teritoriale
până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.
(4) Pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) care nu şi-au achitat
impozitele şi taxele locale până la data prevăzută la alin. (3), serviciul de
specialitate al primarului are obligaţia să comunice acestora suma de
plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice
locale s-a stabilit eşalonarea, reducerea sau scutirea obligaţiilor legale de
plată, se va comunica şi termenul scadent pentru acestea.



(5) La data de 31 martie primarii verifică dacă persoanele beneficiare ale
drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cuprinse în
situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (3) şi-au achitat impozitele şi
taxele locale şi transmit agenţiilor judeţene o nouă situaţie
centralizatoare actualizată cu persoanele care nu şi-au îndeplinit această
obligaţie, până la data de 5 aprilie.
(6) Neachitarea obligaţiilor legale faţă de bugetele locale în termenul
prevăzut la alin. (5) conduce la suspendarea pe o perioadă de 5 luni a
drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă începând cu
drepturile aferente lunii aprilie.
(7) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada
prevăzută la alin. (6) atrage reluarea plăţii drepturilor, începând cu luna
următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile
cuvenite în perioada suspendării.
(8) În vederea aplicării prevederilor alin. (7), beneficiarii drepturilor
transmit agenţiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea
administraţiei publice locale prin care se face dovada achitării obligaţiilor
de plată către bugetul local.
(9) În situaţia în care, până la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (6),
nu sunt achitate obligaţiile faţă de bugetul local, drepturile prevăzute la
art. 2, art. 7, art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d)
încetează.
(10) În situaţia în care în perioada de suspendare prevăzută la alin. (6)
dreptul încetează, iar persoana îndreptăţită aduce în această perioadă
dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor faţă de bugetul local, plata
drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării
drepturilor şi data încetării acordării acestora.
(11) Suspendarea, reluarea şi încetarea drepturilor se fac prin decizie a
directorului executiv al agenţiei teritoriale.
Art. 39. – (1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 125 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei
publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la
obligaţiile de plată faţă de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) În situaţia în care au fost aprobate eşalonări sau amânări la plata
obligaţiilor faţă de bugetele locale, situaţia centralizatoare prevăzută la
art. 38 alin. (3) şi (5) va cuprinde numai persoanele care până la
termenele reglementate nu şi-au achitat obligaţiile, inclusiv în condiţiile
alin. (1).

*) În tot cuprinsul Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,
republicată, al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 132/2011, şi al Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
cu modificările ulterioare, denumirea "Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale"
se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială",
denumirea "direcţia de muncă şi protecţie socială" se înlocuieşte cu denumirea
"agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială", iar denumirea "direcţii teritoriale" se
înlocuieşte cu denumirea "agenţii teritoriale".
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Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
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Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu
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Hotărârea Guvernului nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.  78 din 31 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,

Guvernul României adoptă prezenta

Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară

pentru creşterea copiilor

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, următoarele persoane,
denumite în continuare persoane îndreptăţite:
a) oricare dintre părinţii fireşti ai copilului/copiilor;
b) oricare dintre soţii cărora li s-a/s-au încredinţat copilul/copiii în
vederea adopţiei sau au adoptat copilul/copiii;
c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptaţi;
e) persoana care a fost numită tutore.
(2) Persoanele îndreptăţite prevăzute la alin. (1) beneficiază de
drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) sau, după caz, în
prevederile art. 2 alin. (5) şi (6) ori în prevederile art. 31 alin. (1) şi ale
art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
b) sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
c) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită
drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;
e) îndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), respectiv art. 38 din
ordonanţa de urgenţă.
(3) În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a
fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se
demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.
Art. 2. – (1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art. 5, art. 6 alin.
(1), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (4) şi art. 9 alin. (4) şi (5) din
ordonanţa de urgenţă se cuvin pentru fiecare naştere sau, după caz,
pentru fiecare situaţie prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de
urgenţă.
(2) Drepturile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d)
şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă persoanelor îndreptăţite
pentru fiecare copil aflat în această situaţie şi se cumulează cu
indemnizaţia prevăzută la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.

CAPITOLUL II
Concediul şi indemnizaţiile lunare pentru creşterea copilului,

precum şi sprijinul lunar

Art. 4. – (1) Concediul şi indemnizaţiile lunare pentru creşterea copilului,
prevăzute de ordonanţa de urgenţă, se acordă persoanelor îndreptăţite, dacă



acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare Codul fiscal, timp de 12 luni în ultimul an anterior datei
naşterii copilului sau, după caz, anterior datei la care s-a realizat încredinţarea în
vederea adopţiei, s-a încuviinţat adopţia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care au realizat
în perioada de referinţă avută în vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar
care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
(3) Se iau în considerare perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. o)- s) din
ordonanţa de urgenţă şi în situaţia în care persoana admisă la cursurile unei alte
forme de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, postuniversitar de
masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate începe cursurile din
motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.
Art. 41. – (1) În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanţa de
urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin.
(2) din ordonanţa de urgenţă care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie
poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare,
oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani,
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se
solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o
lună.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită care se află în
concediu pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată
sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
(3) În cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite
condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea
copilului, prevederile art. 11 din ordonanţa de urgenţă nu se aplică.
(4) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul la
concediul propriu de creştere a copilului de cel puţin o lună, dreptul
celuilalt părinte la indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă în
condiţiile art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
(5) În situaţia în care persoana îndreptăţită optează potrivit alin. (2) la
concediul fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se
înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se
corespunzător prevederile art. 21 alin. (3) şi art. 22 din ordonanţa de
urgenţă.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situaţia în care persoana
îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta
este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a
vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei
de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
(7) Solicitarea concediului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de cerere
şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice,
cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.
(8) În situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu
solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are
obligaţia de a anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare
agenţie teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către
copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu
handicap, dacă nu se înregistrează situaţia prevăzută la alin. (6).
(9) În situaţia suprapunerii drepturilor de concediu şi indemnizaţie
pentru creşterea copilului în condiţiile art. 8, drepturile prevăzute în
prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplineşte
condiţiile de acordare la finalizarea concediului şi a indemnizaţiei pentru
creşterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile



pentru o perioadă de cel puţin două luni, cuprinsă în perioada totală a
concediilor suprapuse şi cumulate.
Art. 5. - În aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)- s) din ordonanţa de urgenţă,
cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor
universitare de masterat pot fi frecventate atât la unităţi de învăţământ de stat,
cât şi particulare, autorizate sau acreditate, în condiţiile legii, în ţară sau într-un
alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 6. – (1) Drepturile reprezentând indemnizaţiile prevăzute la art. 2
alin. (1)-(3), art. 11, art. 31 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin.
(2) din ordonanţa de urgenţă se acordă pe bază de cerere, însoţită în
mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a
certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori,
după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu
originalul, şi, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4)-(7),
care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.
(2) În cazul în care nu a fost întocmit actul de naştere al copilului pentru care se
solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de copia legalizată a
actului constatator al naşterii. Pentru copiii cetăţeni străini sau români născuţi în
străinătate, cererea va fi însoţită de certificatul sau extrasul de naştere tradus în
limba română şi legalizat.
(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligaţia să
depună la agenţia pentru prestaţii sociale judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, denumită în continuare agenţia teritorială, copia certificatului de
naştere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai
târziu de 6 luni de la naşterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea naşterii la
autorităţile române competente, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la
actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul copiilor
cetăţeni români născuţi în străinătate.
(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu
copilul/copiii pentru care solicită dreptul se prezintă în copie certificată sau, după
caz, autentificată pentru conformitate cu originalul şi sunt, după caz,
următoarele:
a) certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile prevăzute
de ordonanţa de urgenţă, precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere;
b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
c) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia
copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în
regim de urgenţă, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia
autorităţii tutelare, potrivit legii;
g) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore
lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să
beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore,
curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului
general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după
caz, prin hotărâre judecătorească.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar,
trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele
competente, sunt, după caz, următoarele:
a) dovada eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului, care au
calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului, din care să rezulte că
persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii



copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de
dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a
născut copilul şi/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii
anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberată de
autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi
independente şi/sau din activităţi agricole;
c) dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează
venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind
veniturile realizate de aceştia;
e) adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de
angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de
agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă;
f) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz,
declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se
află în concediu pentru creşterea copilului;
g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori
de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să
ateste perioadele în care au fost realizate activităţi profesionale şi care sunt
totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulamentul nr.
883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială, precum şi veniturile aferente acestor activităţi, inclusiv cele
provenite din perioadele de şomaj şi concedii medicale. Aceste prevederi se aplică
şi persoanelor care au realizat activităţi salariale ori independente în statele care
aplică prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie
1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii
salariaţi şi cu familiile acestora, care se deplasează în cadrul Comunităţii, pentru
situaţiile prevăzute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) din
ordonanţa de urgenţă şi, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor
perioade, certificate pentru conformitate de autorităţile competente, sunt
următoarele:
a) dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în
străinătate, pentru situaţia prevăzută la lit. k);
b) dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă,
pentru situaţiile prevăzute la lit. a), b), c), t);
c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situaţia prevăzută la lit.
d) şi e);
d) dovada eliberată de angajator pentru situaţiile prevăzute la lit. c), d), f), i), j),
u);
e) dovada eliberată de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situaţia
prevăzută la lit. c);
f) adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste frecventarea
cursurilor fără întrerupere, până la data solicitării acesteia, pentru situaţiile
prevăzute la lit. m)- s);
g) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de
învăţământ superior, pentru situaţiile prevăzute la lit. t) şi v);
h) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul
militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptăţită sau de



structurile militare ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura
situaţiei respective, pentru situaţia prevăzută la lit. l).
i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de
învăţământ, recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor, ori de către instituţiile de învăţământ abilitate pentru
recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza
procedurilor legale în vigoare, pentru situaţia prevăzută la lit. m).
(7) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanţa de urgenţă, persoana
îndreptăţită prezintă dovada eliberată de angajator, din care să reiasă că aceasta
s-a aflat în perioada de maximum 3 luni de la încetarea unui contract de muncă
pe perioadă determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată
determinată la acelaşi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) În cazurile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. g) şi h) din ordonanţa de urgenţă,
nu este necesar ca persoana îndreptăţită să prezinte acte doveditoare privind
atestarea acestor situaţii, drepturile respective fiind acordate de agenţiile
teritoriale.
(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin.
(1)-(3), art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de
urgenţă sunt, după caz, următoarele:
a) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc
sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din
ordonanţa de urgenţă nu beneficiază de indemnizaţie sau de stimulent;
b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite din care să reiasă că
se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau
dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau
serviciu public;
c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
c1) certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptăţite;
d) adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de
termen;
e) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de
acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea
agenţiilor teritoriale.
(10) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, componenţa familiei, filiaţia copiilor şi
situaţia lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara
de origine şi confirmate de autorităţile române sau, după caz, cu documentele
eliberate de autorităţile române, precum şi cu alte documente prevăzute la alin.
(4).
Art. 7. – (1) Concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin.
(1), art. 6 şi 11 din ordonanţa de urgenţă, se acordă pe bază de cerere
aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana
îndreptăţită.
(2) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din
activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui
contract individual de muncă, concediul reprezintă
întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de
către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului
cu handicap, în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1),
art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
(3) Persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare,
postuniversitare de masterat şi de doctorat beneficiază de indemnizaţie
pentru creşterea copilului sau de drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1)
şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă
indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de



până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3
sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap.
Art. 8. – (1) În cazul în care persoana îndreptăţită, beneficiară a concediului şi
a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de
inserţie, până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3
ani, în cazul copilului cu handicap, naşte în această perioadă unul sau mai mulţi
copii ori se produce o nouă situaţie dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din
ordonanţa de urgenţă, aceasta, la finalizarea concediului sau, după caz, a
dreptului la stimulentul de inserţie, acordat pentru copilul anterior, optează, pe
baza unei noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1),
respectiv art. 7 din ordonanţa de urgenţă. Pentru continuitatea acordării
drepturilor, cererea trebuie să fie depusă cu 60 de zile înaintea împlinirii de către
copilul anterior a vârstei de 1, 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, sau în
termen de maximum 30 de zile de la această dată. În cazul în care se depăşeşte
acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii.
(11) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă persoana îndreptăţită nu a
îndeplinit pentru copilul născut anterior condiţiile de acordare a
concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului
lunar sau stimulentului de inserţie, însă le îndeplineşte pentru acest din
urmă copil, părintele/persoana îndreptăţită care a beneficiat de
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz,
de stimulentul lunar/stimulentul de inserţie poate opta pentru încetarea
drepturilor menţionate acordate pentru copilul anterior, celălalt
părinte/cealaltă persoană îndreptăţită având posibilitatea de a solicita
drepturile pentru acest din urmă copil.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă indemnizaţia lunară pentru
creşterea copilului în cuantumul primit anterior, prin utilizarea în calcul a
indicatorului social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum
urmează:
a) nu mai mult de 6,8 ISR în cazul în care persoana optează pentru
concediu şi indemnizaţia prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa
de urgenţă;
b) nu mai mult de 2,4 ISR în cazul în care persoana optează pentru
concediu şi indemnizaţia prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa
de urgenţă.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1)
din ordonanţa de urgenţă sunt constituite şi din perioade în care persoana a
realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizaţia lunară pentru creşterea
copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate în această perioadă, inclusiv pe
baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din ordonanţa
de urgenţă.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă din calcul rezultă un cuantum al
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului mai mic decât cuantumul
indemnizaţiei primit anterior naşterii celui din urmă copil, atunci se acordă
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului primită anterior, cu respectarea
prevederilor alin. (2).
(5) Abrogat prin HG 1291/2012)
(6) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în concediul de
maternitate prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, concediul pentru creşterea
copilului şi indemnizaţiile lunare prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3) din
ordonanţa de urgenţă se pot acorda doar după terminarea concediului de
maternitate şi nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului.
Art. 9. - (1) În situaţia în care, după alegerea opţiunii de concediu de
către persoana îndreptăţită, copilul/copiii este/sunt încadrat/încadraţi în
grad de handicap, dreptul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de



urgenţă se acordă de la data emiterii certificatului de încadrare în grad
de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la
această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat,
dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
(2) În situaţia în care, după împlinirea vârstei de un an sau 2 ani, copilul,
respectiv unul sau mai mulţi dintre copiii rezultaţi din sarcini multiple,
este încadrat într-un grad de handicap, dreptul prevăzut la art. 2 alin. (2)
din ordonanţa de urgenţă se acordă de la data emiterii certificatului de
încadrare în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60
de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul
menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
(3) În situaţia în care unul dintre copiii rezultaţi în urma unei sarcini
multiple este încadrat într-un grad de handicap până la împlinirea de
către acesta a vârstei de 3 ani, pentru acesta se continuă concediul şi
plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la
art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. În cazul în care sunt încadraţi în
grad de handicap mai mulţi copii rezultaţi în urma unei sarcini multiple,
pe lângă indemnizaţia pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la
art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se va acorda şi suma prevăzută
la art. 5 din ordonanţa de urgenţă, în raport cu numărul copiilor.

CAPITOLUL III
Concediul fără plată pentru creşterea copilului

Art. 10. – Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru
creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1)
lit. a) din ordonanţa de urgenţă pot beneficia, după împlinirea de către
copil, cu excepţia copilului cu handicap, a vârstei de un an, de concediul
fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă.
Art. 11. – Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului
prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă se acordă de către angajator
pe bază de cerere, însoţită de copia livretului de familie sau a
certificatului de naştere al copilului şi, după caz, de actele doveditoare
privind situaţia juridică a copilului faţă de persoana îndreptăţită.

CAPITOLUL IV
Stimulentul de inserţie

Art. 12. – (1)Stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (1) din
ordonanţa de urgenţă se acordă lunar persoanelor îndreptăţite care au
optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a
indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de
urgenţă, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului, după cum
urmează:
a) înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situaţia
prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă;
b) după împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situaţia prevăzută
la art. 2 alin (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.
(2) Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a
stimulentului de inserţie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de
câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de
urgenţă.
(3) Dacă persoana îndreptăţită care a optat pentru concediul prevăzut la
art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, în perioada în care
beneficiază de stimulentul de inserţie, solicită acordarea concediului fără
plată prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, nu mai beneficiază de



stimulentul de inserţie la reluarea realizării de venituri supuse
impozitului.
(4) În situaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) şi (2), dacă solicitarea
concediului de cel puţin o lună se produce în ultima lună înainte de
împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserţie se
acordă începând cu împlinirea de către copil a vârstei de un an persoanei
îndreptăţite care a solicitat iniţial dreptul, dacă aceasta realizează
venituri profesionale, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1).
(5) În situaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) şi (2), dacă solicitarea
concediului de cel puţin o lună se produce în ultima lună înainte de
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, stimulentul de inserţie nu se
mai acordă.
(6) În cazul în care persoana îndreptăţită care a solicitat concediul
prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă realizează
venituri profesionale înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un
an, stimulentul de inserţie se va acorda numai după împlinirea de către
copil a vârstei de un an.
(7) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de
inserţie acordat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi celălalt părinte se află într-
o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului,
stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copilul
anterior a vârstei de 2 ani.
(8) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de
inserţie acordat în condiţiile alin. (1) lit. b) şi celălalt părinte se află într-
o situaţie de natură a genera un nou concediu pentru creşterea copilului,
plata stimulentului de inserţie se suspendă şi se acordă indemnizaţia
pentru creşterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, majorată cu
suma prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.
Art. 13. - (1) Stimulentul de inserţie se acordă pe bază de cerere, semnată de
persoana îndreptăţită, însoţită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de
alte documente eliberate de autorităţile competente ori de declaraţia pe propria
răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze
venituri supuse impozitului.
(2) În situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru
persoana care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului şi
indemnizaţia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de
urgenţă, cererea de acordare va fi însoţită numai de documentele
prevăzute la alin. (1).
(3) În situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru persoana care
deşi are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a
indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă,
cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre
cele prevăzute la art. 6.

CAPITOLUL VI
Stabilirea şi plata indemnizaţiilor lunare pentru creşterea
copilului, a stimulentului de inserţie şi a sprijinului lunar

Art. 17. - Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pot fi solicitate de către
persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul
acestora, împuternicit prin procură.
Art. 18. – (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2
alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 11, art. 31 alin. (1) şi (2) şi la art.
32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se
completează de către persoanele îndreptăţite, reprezentanţii legali sau
mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.



(2) Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se
acordă de la data naşterii copilului, la solicitarea scrisă a persoanei
îndreptăţite, însoţită de copia certificatului de naştere al copilului,
depusă la primărie sau la agenţia teritorială în a cărei rază domiciliază,
nu mai târziu de data la care primul copil împlineşte vârsta legală de
încetare a concediului.
(3) Pentru situaţia prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverinţa se completează
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(4) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă,
părintele supravieţuitor trebuie să depună cererea în termen de 60 de
zile de la data decesului înregistrat în certificatul constatator de deces,
cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
(5) În cazul în care părintele supravieţuitor doreşte schimbarea opţiunii
de acordare a dreptului, acesta depune cererea însoţită de documentele
justificative care să ateste îndeplinirea condiţiilor de acordare.
Art. 19. – (1) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2), însoţite de
documentele justificative depuse de persoanele îndreptăţite la primăria
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale pe raza căreia solicitantul
îşi are domiciliul sau reşedinţa, se transmit de către primar agenţiei
teritoriale pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2)
din ordonanţa de urgenţă. Modelul de borderou este prevăzut în anexa
nr. 3.
(2) Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să
transmită agenţiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele
justificative corespunzătoare dreptului solicitat.
(3) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) sunt certificate, prin semnătură şi
ştampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de
acesta.
Art. 20. – (1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)-(3), art.
7 alin. (1) şi (2), art. 11, art. 31 alin. (1) şi (2) şi la art. 32 alin. (1) lit. c)
şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se soluţionează prin decizie
scrisă emisă de directorul executiv al agenţiei teritoriale, în termenul
prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile
lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poştă.
(3) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de
ordonanţa de urgenţă, însoţită de actele doveditoare, sunt supuse
confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la
concediu şi indemnizaţie lunară, stimulent de inserţie sau alocaţie de stat pentru
copii şi al întocmirii unor situaţii statistice.
(4) Deciziile prevăzute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, denumită în
continuare Agenţie.
Art. 21. - (1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea
copilului se iau în considerare toate veniturile realizate de persoana îndreptăţită,
obţinute în condiţiile art. 3 din ordonanţa de urgenţă, precum şi veniturile
aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din ordonanţa de
urgenţă.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se calculează prin
aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1).
(3) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în
luna respectivă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanţa
de urgenţă.
(4) În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se
constituie numai din perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) din
ordonanţa de urgenţă, fără venituri aferente acestora, cuantumul
indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 1,2 ISR. Dacă persoana



realizează venituri o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni,
baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru
creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor
realizate în aceste luni, împărţită la 12.
(5) Dacă din calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului potrivit
prevederilor alin. (2) rezultă un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acordă
1,2 ISR.
Art. 22. - (1) În situaţia persoanelor care realizează venituri din activităţi
independente sau agricole, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se
recalculează în baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile
efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în
vederea plăţii anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat
declaraţia pe propria răspundere.
(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se transmite de către persoana beneficiară la
agenţia teritorială, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mare al indemnizaţiei pentru
creşterea copilului faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum se acordă
pentru toată perioada de la data stabilirii dreptului.
(4) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mic al indemnizaţiei pentru
creşterea copilului faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum, stabilită de la
data acordării, se recuperează de la beneficiar.
(5) În vederea verificării veniturilor din activităţi independente sau
agricole, agenţia teritorială poate solicita direcţiei generale a finanţelor
publice din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti situaţia privind
veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizaţiei
prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.
(6) În situaţia în care persoana beneficiară nu transmite în termenul
prevăzut la alin. (2) dovada prevăzută la alin. (1), pe baza situaţiei
transmise de direcţia generală a finanţelor publice, agenţia teritorială
este îndreptăţită să modifice cuantumul indemnizaţiei.
Art. 23. - (1) Dreptul reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului se
cuvine după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de
maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului,
indiferent de persoana îndreptăţită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă
în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60
de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc
condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a
indemnizaţiei aferente;
c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării,
dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-
au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul
în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c);
e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului de inserţie
nu mai realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor
Codului fiscal, şi solicită revenirea în concediul pentru creşterea copilului, dacă
cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
(2) Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă de la datele prevăzute la
alin. (1) lit. a)- d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul
pentru creşterea copilului ori a încetat realizarea de venituri supuse impozitului.
(3) Drepturile prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin.
(2) din ordonanţa de urgenţă se acordă cu respectarea termenelor
prevăzute la art. 35 din ordonanţa de urgenţă.
Art. 24. - Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum
urmează:



a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia
activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit
prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile
lucrătoare de la acea dată;
b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60
de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu
îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de
maternitate şi a indemnizaţiei aferente, cu excepţia persoanelor
prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă;
c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă
cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au
aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul
în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c);
e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru
creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit
prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este
depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
Art. 25. - Pe perioada acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului, plata
pensiei de invaliditate şi a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se
suspendă.
Art. 26. – (1) Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a
stimulentului de inserţie şi a drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (2) şi
art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se
efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a
directorului executiv al agenţiei teritoriale.
(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi al stimulentului
aferent fracţiunilor de lună se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor
calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.
Art. 27. - Plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se efectuează
lunar, prin mandat poştal, la domiciliul persoanei îndreptăţite, al reprezentantului
legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, în cont deschis la o
unitate bancară.
Art. 28. -(1) Agenţiile teritoriale solicită Agenţiei creditele bugetare
corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, până cel târziu la
data de 15 a fiecărei luni.
(2) Agenţia solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale creditele
bugetare prevăzute la alin. (1), centralizate la nivelul întregii ţări, până cel târziu
la data de 20 a fiecărei luni.
Art. 29. – (1) În aplicarea prevederilor art. 16 şi 17 din ordonanţa de
urgenţă, autorităţile competente au obligaţia de a transmite agenţiilor
teritoriale lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, tabelul nominal cu
persoanele aflate în situaţii de natură a genera încetarea sau
suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi
data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevăzute la art. 36
şi 37 din ordonanţa de urgenţă.
(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) primăria, pentru situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. g),
precum şi la art. 17 alin. (1) lit. c)din ordonanţa de urgenţă, precum şi pentru
orice modificări cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse
impozitului pe venit de către beneficiari, de natură a genera încetarea sau
suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă;
b) direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, pentru situaţiile
prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)- d) şi f) din ordonanţa de urgenţă;
c) inspectoratul judeţean de poliţie, pentru situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2)
lit. e) din ordonanţa de urgenţă.



Art. 30. - (1) În cazul în care 3 luni consecutiv se înregistrează mandate
poştale returnate, plata drepturilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă se
suspendă, urmând ca agenţia teritorială să verifice cauzele care au condus la
această situaţie.
(2) După verificarea prevăzută la alin. (1), plata drepturilor se reia, inclusiv cu
plata drepturilor restante, din oficiu, în situaţia în care se constată că nu este
culpa persoanei îndreptăţite sau, după caz, la cererea persoanei îndreptăţite, dacă
sunt menţinute condiţiile de acordare.
Art. 31. – În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute
la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din
ordonanţa de urgenţă îşi schimbă domiciliul ori, după caz, reşedinţa în
altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea de domiciliu
sau de reşedinţă, agenţia teritorială plătitoare a acestor drepturi, la
solicitarea acesteia, are obligaţia de a transfera cererea şi actele
doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia
privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele
restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul
domiciliu ori, după caz, reşedinţa.
Art. 32. – (1) Suspendarea plăţii/Încetarea drepturilor/ Reluarea plăţii
drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin.
(1), art. 7, 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de
urgenţă se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenţiei
teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile
lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului
general al Agenţiei.
(2) În situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse
impozitului pe venit, are obligaţia de a comunica aceasta în condiţiile art.
19 din ordonanţa de urgenţă. Pentru respectarea prevederilor art. 19 din
ordonanţa de urgenţă, angajatorul are obligaţia de a comunica agenţiei
teritoriale faptul că persoana îndreptăţită şi-a reluat activitatea în
termen de 5 zile de la această dată.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art. 33. – (1)În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate a persoanelor beneficiare de drepturile prevăzute la art. 2 alin.
(1)-(3), art. 6 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă,
agenţiile teritoriale au obligaţia de a vira lunar caselor de asigurări de
sănătate teritoriale contribuţia individuală de asigurări sociale de
sănătate şi de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
(2) Agenţiile teritoriale transmit Agenţiei, până la data de 15 a fiecărei luni
pentru luna anterioară, fundamentarea creditelor necesare pentru plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare.
(3) Agenţia solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale creditele
bugetare prevăzute la alin. (2) centralizate la nivelul întregii ţări până cel târziu la
data de 20 a fiecărei luni.
Art. 34. - (1) Persoanele îndreptăţite care se află în concediul fără plată
prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă au obligaţia să comunice în
scris agenţiei teritoriale această opţiune, pentru a se putea plăti contribuţia
individuală de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 33 alin. (1).
(2) Comunicarea va fi însoţită în mod obligatoriu de adeverinţa de la angajator că
persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declaraţia pe propria
răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, precum şi de orice alte
documente solicitate de agenţia teritorială.



(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) plata contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate se efectuează începând cu luna transmiterii comunicării.
(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care nu comunică datele menţionate,
plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi efectuată până la
comunicare.
Art. 35. - Pentru persoanele prevăzute la art. 33 şi 34, agenţiile teritoriale au
obligaţia lunar să vireze contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi
să depună până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
datorează contribuţiile Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
Modalitatea de depunere a declaraţiei este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.
1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare
a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".
Art. 36. - (1) Perioada în care se beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea
copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de
pensii, precum şi în sistemul asigurărilor sociale de şomaj.
(2) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor
sociale de şomaj a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1), agenţiile teritoriale
au obligaţia de a depune lunar la casa teritorială de pensii, precum şi la agenţia
teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, în termenul şi în condiţiile stabilite de
lege, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
(3) În situaţia prevăzută la art. 17, reprezentantul legal al persoanei îndreptăţite
lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile este doar primitorul
drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1) şi (2), respectiv ale
art. 21 şi 22 din ordonanţa de urgenţă.
Art. 37. - Persoanele care doresc să schimbe modalitatea de plată pentru care
au optat iniţial au obligaţia să comunice în scris această nouă opţiune de plată
agenţiei teritoriale. Agenţia teritorială va solicita beneficiarului documentele
justificative necesare pentru noua opţiune.
Art. 38. - (1) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi
instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
beneficiază de concediu şi de indemnizaţie pentru creşterea copilului acordate
prin aceste instituţii.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.
(3) În situaţia în care în perioada concediului pentru creşterea copilului şi a
indemnizaţiei aferente raportul de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute
la alin. (1) încetează, plata indemnizaţiei se asigură, prin agenţiile teritoriale,
până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an sau, după caz, 2 ani, respectiv
3 ani în cazul copilului cu handicap.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), instituţiile din sectorul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională au obligaţia să transmită agenţiilor teritoriale în a
căror rază teritorială domiciliază persoana beneficiară cererea şi documentele
doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.
(5) Instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională au obligaţia să transmită trimestrial Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale situaţia privind numărul de beneficiari şi
sumele plătite cu acest titlu.
(6) Situaţia prevăzută la alin. (5) se va trimite până la data de 15 a lunii
următoare celei în care s-a încheiat trimestrul.

Art. 381. – (1) Pentru menţinerea dreptului la indemnizaţie, stimulent de
inserţie sau a celor prevăzute la art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1)
lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, în condiţiile art. 38 din ordonanţa
de urgenţă, beneficiarii cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au



îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru
bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Codului
fiscal.
(2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art.
248 lit. a)-c) din Codul fiscal şi se datorează bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului
Bucureşti.
(21) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au
în îngrijire şi în creştere copii şi care beneficiază de drepturile prevăzute
la art. 2, 7, 31 şi 32 din ordonanţa de urgenţă.
(22) În situaţia în care se constată că obligaţia prevăzută la alin. (1) nu a
fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 38 alin. (3) din ordonanţa de
urgenţă, acordarea indemnizaţiei se prelungeşte cu încă două luni,
urmând ca după acest termen plata să fie suspendată în condiţiile art. 38
alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.
(3) În situaţia în care în perioada de suspendare prevăzută la art. 38 alin.
(4) din ordonanţa de urgenţă dreptul încetează în condiţiile art. 16 alin.
(1) şi art. 17 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar persoana îndreptăţită
aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor
legale faţă de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru
perioada cuprinsă între data suspendării drepturilor şi data încetării
acordării acestora.
(4) Beneficiarii de indemnizaţie sau stimulent de inserţie care au în
proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-
teritorială decât cea în care s-au stabilit drepturile au obligaţia ca, până
la data de 20 ianuarie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică
locală unde s-a stabilit dreptul copia certificatului de atestare fiscală
eliberat de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice
locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile,
prin care se face dovada achitării obligaţiilor legale către bugetele locale
pentru anul anterior
(5) Modelul tabelului centralizator prevăzut la art. 38 alin. (2) din
ordonanţa de urgenţă, cuprinzând beneficiarii drepturilor prevăzute la
art. 2, 7, art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) din
ordonanţa de urgenţă, se stabileşte prin decizie a directorului general al
Agenţiei şi se comunică atât agenţiilor teritoriale, cât şi primarilor.
Art. 382. - Drepturile stabilite în condiţiile art. 12-14 din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anterior
intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, se menţin
până la stabilirea prin decizie a directorului executiv al agenţiei
teritoriale a drepturilor prevăzute de art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin.
(1) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai târziu de 31 martie
2012.
Art. 383. - Prevederile art. 18 alin. (4) şi (5) şi art. 381 se aplică în mod
corespunzător în situaţia stabilirii drepturilor la indemnizaţia pentru
creşterea copilului, respectiv la stimulentul lunar, prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 384. - În situaţia în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se
solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea
copilului, respectiv de stimulent de inserţie, se va utiliza formularul de
cerere prevăzut în anexa nr. 1.



Art. 39. - În aplicarea prezentelor norme metodologice, precum şi pentru
reglementarea unor situaţii care pot să apară pe parcursul aplicării în acelaşi timp
a prevederilor ordonanţei de urgenţă, precum şi a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale poate emite instrucţiuni sau precizări, în limitele legii,
care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Art. 40. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme
metodologice.

ANEXA Nr. 1:

[POZĂ - A se vedea actul modificator]
[POZĂ - A se vedea actul modificator]
[POZĂ - A se vedea actul modificator]
[POZĂ - A se vedea actul modificator]
(*) Se completează doar în situaţia în care solicitantul nu este persoana
îndreptăţită.
Vă rog să aprobaţi acordarea următoarelor drepturi:

Indemnizaţia de creştere a copilului până la vârsta de:

|_| UN AN |_| DOI ANI |_| TREI ANI (copil cu dizabilitate)

|_| Stimulent de inserţie

|_| Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului cu vârsta între 3 - 7 ANI (copil cu dizabilitate)

|_| Sprijin lunar pentru îngrijire copil 0 - 3(2) ANI

|_| Sprijin lunar pentru îngrijire copil 3(2) - 7 ANI

|_| Alocaţia de stat pentru copii

[POZĂ - A se vedea actul modificator]
[POZĂ - A se vedea actul modificator]
[POZĂ - A se vedea actul modificator]
[POZĂ - A se vedea actul modificator]
[POZĂ - A se vedea actul modificator]
[POZĂ - A se vedea actul modificator]
[POZĂ - A se vedea actul modificator]
[POZĂ - A se vedea actul modificator]

J. Persoana îndreptăţită se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi locuieşte împreună cu acesta, copilul nefiind
încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.

K. Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv faptul că declararea
necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau unei instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare, declar pe
proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.

Data
......................

Semnătura solicitantului
..........................

[POZĂ - A se vedea actul modificator]
Declar următoarele:
[POZĂ - A se vedea actul modificator]
Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii,
respectiv faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută
unui organ sau unei instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare, declar
pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund
realităţii.



Data
......................

Semnătura solicitantului
..........................

- ANEXA - PERIOADE ASIMILATE

Perioade asimilate: Cod

au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de
cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care
reglementează concedierile colective

01

s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului
Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj

02

au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

03

au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea
capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli
profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, republicată

04

au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii 05

se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea
raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii

06

au beneficiat de concediu şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 07

au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap 08

au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului 09

se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea
unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003
- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

10

şi-au însoţit soţul, soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate 11

au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, a fost concentrat, mobilizat sau în
prizonierat

12

frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar sau, după caz,
universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului
postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu
recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de
întrerupere a cursurilor din motive medicale

13

au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare

14

se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea în
acelaşi an calendaristic a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit
legii, frecventate fără întrerupere

15

se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat
potrivit legii şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic

16

se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau
fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea în acelaşi an calendaristic a unei alte forme de
învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere

17

se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor
universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat,
cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la
nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate
fără întrerupere

18

se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi,
începerea în acelaşi an calendaristic a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi,
organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere

19

se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de
la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor
universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat organizate potrivit legii, cu
sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculată începând cu
data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor

20

au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională
din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii

21

se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior,
organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului
rezidenţiat după absolvire

22)



ANEXA Nr. 2:

Denumire angajator/instituţie _______________________________
Sediu angajator/instituţie __________________________________
Nr. O.R.C. _______________________________________________
Cod CUI _________________________________________
Telefon/fax _____________________________________________
ADEVERINŢĂ* nr. ................../......................
Se adevereşte prin prezenta că

|_| Dl. |_|Dna.

Nume |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Numele înainte de căsătorie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenume |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cetăţenie Română |_| UE |_| Non UE |_|

cu domiciliul în:
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_| Apart. |_|_|_|_| Sector |_|_|_|_|
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

având în instituţia noastră calitatea de**: ...................................................
de la data de zz/ll/aa |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

I. Referitor la îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului:

- a beneficiat de indemnizaţie de maternitate în perioada: zz/ll/aa |_|_|_|_|_|_| zz/ll/aa |_|_|_|_|_|_|

- cele 42 de zile din concediul de lăuzie se împlinesc în data de: zz/ll/aa |_|_|_|_|_|_|

- a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului în
perioada:

zz/ll/aa |_|_|_|_|_|_| zz/ll/aa |_|_|_|_|_|_|

Se aprobă concediul pentru creşterea copilului începând cu data
de:

zz/ll/aa |_|_|_|_|_|_|

* Se va completa de către fiecare angajator/instituţie care atestă una din situaţiile
în care persoana s-a aflat la un moment dat în interiorul celor 12 luni.
** Se va trece calitatea persoanei. De ex. salariat cu contract individual de muncă
pe perioadă nedeterminată/determinată, şomer, pensionar de invaliditate etc.
II.Referitor la veniturile realizate în ultimele 12 luni anterior datei naşterii
copilului:

NR.
CRT. LUNA ANUL

NR. ZILE
LUCRATE

NR. ZILE
CONCEDIU
MEDICAL

NR. ZILE
CONCEDIU
ODIHNĂ

NR. ZILE CONCEDIU
FĂRĂ PLATĂ, ABSENŢE

NEMOTIVATE

VENIT NET
REALIZAT

1 luna naşterii copilului

2 luna anterioară lunii
naşterii copilului

3 luna a 2-a anterioară
lunii naşterii copilului

4 luna a 3-a anterioară
lunii naşterii copilului

5 luna a 4-a anterioară
lunii naşterii copilului

6 luna a 5-a anterioară
lunii naşterii copilului

7 luna a 6-a anterioară
lunii naşterii copilului

8 luna a 7-a anterioară
lunii naşterii copilului



9 luna a 8-a anterioară
lunii naşterii copilului

10 luna a 9-a anterioară
lunii naşterii copilului

11 luna a 10-a
anterioară lunii
naşterii copilului

12 luna a 11-a
anterioară lunii
naşterii copilului

Cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv
declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat
declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund
realităţii.
............................................
(Numele/prenumele, semnătura şi ştampila reprezentantului legal)

ANEXA Nr. 3:
Primăria .......................................
Judeţul .........................................
BORDEROU privind solicitările de acordare a indemnizaţiei de creştere a
copilului/stimulentului de inserţie şi alocaţiei de stat pentru copii

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Adresa Nr. de înregistrare la
primărie

.............................................
(Numele/prenumele, semnătura şi ştampila reprezentantului legal)



Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecŃiei sociale interimar nr. 
1474 din 6 mai 2011 pentru aprobarea InstrucŃiunilor de aplicare a unor 
prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 222/2010 privind concediul şi 
indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 277/2010 privind alocaŃia pentru susŃinerea familiei, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 24 mai 2011 
 
 
Având în vedere prevederile: 
- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcŃionarea 
Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 39 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de 
urgenŃă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaŃia lunară 
pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011; 
- art. 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 
privind alocaŃia pentru susŃinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
38/2011; 
- art. 59 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, 
ministrul muncii, familiei şi protecŃiei sociale, interimar, emite următorul 
ordin: 

Art. 1. – Se aprobă InstrucŃiunile de aplicare a unor prevederi din 
următoarele acte normative din domeniul asistenŃei sociale: 
a) InstrucŃiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul 
şi indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 52/2011, prevăzute în anexa nr. 1; 
b) InstrucŃiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaŃia pentru susŃinerea familiei, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, prevăzute în anexa nr. 2; 
c) InstrucŃiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, prevăzute în anexa nr. 3. 
Art. 2. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. 3. – DirecŃia generală asistenŃă socială şi DirecŃia generală de inspecŃie 
socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, AgenŃia 
NaŃională pentru PrestaŃii Sociale, agenŃiile pentru prestaŃii sociale judeŃene, 
respectiv a municipiului Bucureşti şi autorităŃile administraŃiei publice locale vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

p. Ministrul muncii, familiei şi protecŃiei sociale, interimar, 
Nicolae Ivăşchescu, 

secretar de stat 
 
 
 

 



ANEXA Nr. 1 
INSTRUCłIUNI DE APLICARE 

a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 52/2011 
 
Nr. 
crt. 

SituaŃie SoluŃie 

A. CondiŃii de eligibilitate 

1. Persoana îndreptăŃită solicită direct 
stimulentul de inserŃie, începând cu 
ziua următoare celei în care 
încetează concediul de maternitate, 
neexprimându-şi opŃiunea de a 
beneficia de concediu de creştere a 
copilului până la împlinirea vârstei 
de un an de către copil. 

Persoana îndreptăŃită poate solicita direct stimulentul 
de inserŃie, începând cu ziua următoare celei în care 
încetează concediul de maternitate, dacă îndeplineşte 
condiŃiile pentru acordarea indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) 
din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 111/2010 
privind concediul şi indemnizaŃia lunară pentru 
creşterea copiilor, denumită în continuare OUG nr. 
111/2010. 
Dacă la momentul cererii persoana solicită de la 
început stimulentul de inserŃie, se consideră că şi-a 
exprimat opŃiunea pentru varianta de 
concediu/indemnizaŃie lunară sau, după caz, 
stimulent, prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG 
nr. 111/2010. 
Această opŃiune nu mai poate fi modificată pe 
parcurs, însă persoana poate reveni în concediu de 
creştere a copilului, până la împlinirea de către acesta 
a vârstei de un an, cu plata unei indemnizaŃii 
aferente concediului şi poate continua apoi cu 
stimulentul de inserŃie până la împlinirea de către 
copil a vârstei de 2 ani, în situaŃia în care se 
reîntoarce la activitatea profesională înainte de 
împlinirea de către copil a vârstei de un an. 

2. Persoana care a beneficiat de 
concediu şi indemnizaŃie de 
creştere a copilului a terminat acest 
concediu şi apoi şi-a reluat 
activitatea profesională, iar după d 
perioadă de câteva luni a născut un 
alt copil. În acest caz, cum se 
calculează cuantumul indemnizaŃiei 
pentru următorul copil? 

Dacă persoana a terminat concediul de creştere a 
copilului anterior, apoi a desfăşurat activităŃi 
profesionale şi după aceea a născut un alt copil, la 
stabilirea bazei de calcul al indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului se iau în considerare toate 
veniturile supuse impozitului realizate de persoana 
îndreptăŃită, precum şi veniturile aferente perioadelor 
asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din OUG 
nr. 111/2010, aşa cum se prevede la art. 13 alin. (3) 
şi (4) din OUG nr. 111/2010. 
Aşadar, în cazul prezentat se iau în considerare 
inclusiv veniturile reprezentând indemnizaŃia pentru 
creşterea primului copil, precum şi veniturile aferente 
activităŃii profesionale sau, după caz, cele aferente 
concediului de risc maternal sau concediului de 
maternitate, dacă persoana a beneficiat de aceste 
drepturi. Baza de calcul al indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului se determină ca suma totală a 
veniturilor realizate în ultimele douăsprezece luni 
anterior datei naşterii copilului şi împărŃită la 12. În 
această situaŃie există posibilitatea ca indemnizaŃia 
pentru creşterea celui de-al doilea copil să fie mai 



mică decât indemnizaŃia primită anterior, având în 
vedere, în acelaşi timp, şi opŃiunea de 
concediu/indemnizaŃie a părintelui. Aceste reguli se 
aplică chiar şi pentru o diferenŃă de minimum o zi 
între finalizarea unui concediu şi naşterea copilului 
următor. 

3. SituaŃia în care cele douăsprezece 
luni de eligibilitate sunt constituite 
şi din perioade asimilate sau numai 
din perioade asimilate. În acest 
caz, care sunt veniturile luate în 
calcul la stabilirea cuantumului 
indemnizaŃiei pentru creşterea 
copilului? 

În situaŃia în care cele douăsprezece luni avute în 
vedere sunt constituite şi din perioade asimilate, aşa 
cum se prevede şi la art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG 
nr. 111/2010, la stabilirea cuantumului indemnizaŃiei 
pentru creşterea copilului se vor lua în considerare 
inclusiv sumele încasate de persoana îndreptăŃită, 
reprezentând venituri aferente perioadelor asimilate. 
În cazul în care nu există venituri aferente 
perioadelor asimilate, atunci acele perioade se iau în 
considerare ca eligibilitate în vederea deschiderii 
dreptului la IndemnizaŃia pentru creşterea copilului, 
iar venitul aferent acelor perioade este zero. În acest 
caz, cuantumul minim al indemnizaŃiei la care este 
îndreptăŃită persoana este de 600 lei. 

4. Persoanele care îşi desfăşoară 
activitatea în ministerele şi 
instituŃiile din sectorul de apărare, 
ordine publică şi siguranŃă 
naŃională, indiferent de domeniile 
în care îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul acestor instituŃii, beneficiază 
de indemnizaŃie pentru creşterea 
copilului de la agenŃiile teritoriale 
pentru prestaŃii sociale sau de la 
instituŃiile din sectorul de apărare, 
ordine publică şi siguranŃă 
naŃională? 

Potrivit art. 29 din OUG nr. 111/2010, indemnizaŃia 
pentru creşterea copilului se acordă prin aceste 
instituŃii persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în 
ministerele şi instituŃiile din sectorul de apărare, 
ordine publică şi siguranŃă naŃională, indiferent de 
domeniile în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
acestor instituŃii. Totodată modalitatea de depunere 
şi de soluŃionare a cererilor de acordare a drepturilor 
se stabileşte prin norme interne, aprobate de 
conducătorii autorităŃilor şi instituŃiilor publice 
menŃionate. 
De asemenea, fondurile necesare plăŃii drepturilor 
prevăzute de OUG nr. 111/2010 şi cheltuielile 
administrative se asigură din bugetul de stat, prin 
bugetele ministerelor şi instituŃiilor din sectorul de 
apărare, ordine publică şi siguranŃă naŃională. 
În situaŃia în care, conform procedurilor şi regulilor 
stabilite de ministerele şi instituŃiile din sectorul de 
apărare, ordine publică şi siguranŃă naŃională, 
anumitor categorii de personal nu li se acordă 
indemnizaŃie pentru creşterea copilului prin aceste 
instituŃii, atunci acest drept se poate acorda de către 
agenŃiile teritoriale pentru prestaŃii sociale, în baza 
documentelor doveditoare stabilite de actele 
normative în vigoare şi a unui document eliberat de 
ministerele şi instituŃiile din sectorul de apărare, 
ordine publică şi siguranŃă naŃională care confirmă 
neacordarea de către acestea a indemnizaŃiei. 

5. Şomajul tehnic se ia în considerare 
ca perioadă de eligibilitate la 
stabilirea dreptului la indemnizaŃia 
pentru creşterea copilului? 

Perioada de întrerupere temporară a activităŃii, din 
iniŃiativa angajatorului, fără încetarea raportului de 
muncă, pentru motive economice, tehnologice, 
structurale sau similare, potrivit legii, este perioadă 
asimilată potrivit prevederilor art. 2 alin. (5) lit. f) din 
OUG nr. 111/2010 şi cuprinde şi şomajul tehnic şi se 
ia în calcul la stabilirea dreptului la indemnizaŃia 
pentru creşterea copilului. 



6. Poate beneficia de indemnizaŃie 
pentru creşterea copilului persoana 
căreia, din cauza restrângerii 
activităŃii angajatorului, i s-a redus 
programul de lucru la două ore/zi şi 
salariul în mod corespunzător, pe o 
perioadă de 3 luni? 

Perioada de întrerupere temporară a activităŃii din 
iniŃiativa angajatorului este considerată perioadă 
asimilată în contextul OUG nr. 111/2010, care 
prevede la art. 2 alin. (5) lit. f) că cele douăsprezece 
luni de eligibilitate pot fi constituite integral şi din 
perioada în care persoana se află în întrerupere 
temporară a activităŃii din iniŃiativa angajatorului, 
fără încetarea raportului de muncă, pentru motive 
economice, tehnologice, structurale sau similare, 
potrivi legii. 
Totodată, şi o singură oră de activitate efectuată pe 
zi este suficientă pentru a asigura eligibilitatea la 
indemnizaŃia pentru creşterea copilului. 
De asemenea, este necesară prezenŃa la dosar a 
documentului de la angajator care să certifice 
măsurile luate de acesta, cum ar fi: reducerea 
programului de lucru, concedierea colectivă etc. 
Prin urmare, în situaŃia în care angajatorul certifică 
prezenŃa zilnică, iar în adeverinŃa de venituri 
eliberată de acesta sunt precizate perioadele în care 
sunt realizate venituri supuse impozitului pe venit, 
inclusiv perioadele de şomaj tehnic, dacă acestea 
există, persoana este îndreptăŃită să beneficieze de 
indemnizaŃie pentru creşterea copilului. 

7. Ce reprezintă concediul în cazul 
persoanelor care realizează venituri 
din activităŃi independente sau 
agricole şi care nu lucrează în baza 
unui contract de muncă? 

În cazul acestor persoane, concediul reprezintă 
întreruperea activităŃii pe perioada până la împlinirea 
de către copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau respectiv 3 
ani, în cazul copilului cu handicap. 
De asemenea, în cazul asociaŃilor din cadrul unor 
societăŃi comerciale, care nu pot prezenta documente 
care să ateste faptul că nu realizează venituri 
profesionale pe perioada până la împlinirea de către 
copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau respectiv 3 ani, în 
cazul copilului cu handicap, aşa cum se menŃionează 
la art. 6 alin. (5) lit. f) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul în 
indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, 
denumite în continuare Normele metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, este 
suficientă declaraŃia pe propria răspundere a 
persoanei că nu realizează astfel de venituri şi data 
de la care solicitantul se află în concediu pentru 
creşterea copilului, datele şi informaŃiile prezentate 
de respectiva persoană fiind supuse Codului penal cu 
privire la falsul în declaraŃii. 

8. Când încetează dreptul la 
indemnizaŃia pentru creşterea 
copilului şi care este ziua în care se 
reia activitatea profesională? 

Potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din OUG nr. 
111/2010, plata indemnizaŃiei pentru creşterea 
copilului încetează cu ziua următoare celei în care 
copilul a împlinit vârsta de 1 an, 2 ani, respectiv de 3 
ani, în cazul copilului cu handicap. 
Astfel, dreptul la indemnizaŃie pentru creşterea 
copilului va înceta în aceleaşi condiŃii şi acest lucru 
tocmai pentru a evita suprapunerea de drepturi în 
ziua în care copilul împlineşte 1 an, 2 ani sau 3 ani, 



respectiv: dreptul la indemnizaŃie pentru creşterea 
copilului şi dreptul la salariu în ziua întoarcerii la 
activitatea profesională. 
Ziua în care se va relua activitatea profesională este 
ziua următoare celei în care copilul împlineşte 1 an, 2 
ani sau 3 ani. 

9. Este posibilă acoperirea unor 
perioade lipsă din perioada de 
eligibilitate de douăsprezece luni 
anterior datei naşterii copilului prin 
plata retroactivă a unor contracte 
de asigurare socială cu Casa 
NaŃională de Pensii Publice sau a 
unor contracte de asigurare de 
sănătate cu Casa NaŃională de 
Asigurări de Sănătate? 

Pentru acordarea indemnizaŃiei de creştere a copilului 
nu are relevanŃă plata contribuŃiilor de asigurări 
sociale, singura modalitate de a beneficia de 
indemnizaŃie pentru creşterea copilului este 
realizarea de venituri supuse impozitului pe venit, aşa 
cum sunt ele prevăzute la art. 3 din OUG nr. 
111/2010, sau aflarea în una dintre perioadele 
asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din OUG 
nr. 111/2010. 

10. PărinŃii care, între ei, doresc să îşi 
schimbe opŃiunea pentru 
indemnizaŃie pentru creşterea 
copilului pe perioada în care 
beneficiază de acest drept 

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din OUG nr. 
111/2010, odată făcută opŃiunea, aceasta nu mai 
poate fi schimbată. Deşi este un drept individual, 
decizia de a avea un copil, cât şi deciziile ulterioare 
privind creşterea, îngrijirea şi educarea acestuia sunt 
luate în comun de părinŃii/reprezentanŃii legali ai 
copilului, în conformitate cu prevederile Codului 
familiei. Prin urmare, se aplică această regulă şi în 
situaŃia deciziei/opŃiunii exprimate în cazul 
concediului şi indemnizaŃiei pentru creşterea copilului. 

11. În situaŃia de suprapunere a unei 
indemnizaŃii pentru creşterea 
copilului deschisă potrivit 
prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă 
a Guvernului nr. 148/2005 privind 
susŃinerea familiei în vederea 
creşterii copilului, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 7/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită în 
continuare OUG nr. 148/2005, cu o 
indemnizaŃie pentru creşterea 
copilului deschisă pe OUG nr. 
111/2010. În acest caz se mai 
acordă majorarea de 600 lei 
prevăzută la art. 9 alin. (6) din 
OUG nr. 111/2010? 

În această situaŃie, majorarea prevăzută la art. 9 
alin. (6) din OUG nr. 111/2010 nu se acordă. 
Conform prevederilor art. 8 alin. (7) din Normele 
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
52/2011, această majorare se acordă numai în cazul 
de suprapunere a două sau trei situaŃii de natură a 
genera acest drept, apărute după data de 1 ianuarie 
2011. 
Art. 1 din OUG nr. 111/2010 stabileşte faptul că 
prevederile art. 2-29 din OUG nr. 111/2010 se aplică 
pentru naşterile produse începând cu 1 ianuarie 
2011. 

12. În situaŃia în care este născut un 
copil înainte ca pentru copilul 
anterior să se fi terminat concediul 
pentru creşterea copilului este 
obligatorie efectuarea concediului 
de lăuzie de minimum 42 de zile? 

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din OUG nr. 
111/2010, durata de acordare a concediului se 
prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a 
două sau trei situaŃii de natură a genera acest drept. 
Art. 8 din Normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 reglementează 
faptul că în cazul în care persoana îndreptăŃită, 
beneficiară a concediului şi a indemnizaŃiei lunare 
pentru creşterea copilului, naşte în această perioadă 
unul sau mai mulŃi copii ori se produce o nouă 
situaŃie dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din 
OUG nr. 111/2010, aceasta, la finalizarea concediului 
sau, după caz, a dreptului la stimulentul de inserŃie, 



acordat pentru copilul anterior, optează, pe baza unei 
noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevăzute la 
art. 2 alin. (1), respectiv art. 7 din OUG nr. 
111/2010. Pentru continuitatea acordării drepturilor, 
cererea trebuie să fie depusă cu 60 de zile înaintea 
împlinirii de către copilul anterior a vârstei de 1, 2 
sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, sau în 
termen de maximum 30 de zile de la această dată. În 
cazul în care se depăşeşte acest termen, drepturile 
vor fi acordate de la data depunerii cererii. 
Prin urmare, nu este obligatorie efectuarea 
concediului de maternitate, legea stabilind de drept 
prelungirea corespunzătoare a concediului pentru 
creşterea copilului. 

13. În cazul persoanei aflate în 
concediu şi beneficiară a 
indemnizaŃiei pentru creşterea 
copilului cu handicap până la 3 ani 
şi care naşte în această perioadă 
un alt copil normal, până la ce 
vârstă se acordă majorarea 
indemnizaŃiei de 600 lei pentru cel 
de-al doilea copil? 

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (4)-(6) din OUG nr. 
111/2010, cuantumul majorat al indemnizaŃiei se 
acordă numai pe perioada suprapunerii celor 2 
situaŃii, în funcŃie de data naşterii copilului ulterior, 
respectiv până la împlinirea de către copilul cu 
handicap a vârstei de 3 ani sau, după caz, până la 
împlinirea de către copilul ulterior a vârstei de 
maximum 2 ani, fără a depăşi însă perioada 
concediului şi indemnizaŃiei acordată pentru copilul 
anterior. 

14. În cazul persoanei care a născut 
gemeni, tripleŃi, multipleŃi şi unul 
dintre copii este deja încadrat într-
un grad de handicap, iar ceilalŃi 
copii sunt normali şi persoana se 
află în concediu şi este beneficiară 
a indemnizaŃiei pentru creşterea 
copilului cu handicap, până la ce 
vârstă se acordă majorarea 
indemnizaŃiei de 600 lei pentru 
ceilalŃi copii? 

Potrivit art. 5 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, 
majorarea cuantumului indemnizaŃiei de 600 lei se 
acordă până la împlinirea de către copiii normali a 
vârstei de 2 ani. 

B. Perioade de activitate profesională realizate în alte state membre ale Uniunii Europene, 
SpaŃiului Economic European sau ElveŃia 

1. O persoană care a realizat timp de 
douăsprezece luni anterioare datei 
naşterii copilului activităŃi 
profesionale în alte state membre 
ale Uniunii Europene (L/E), 
SpaŃiului Economic European (SEE) 
sau ElveŃia poate beneficia de 
indemnizaŃie pentru creşterea 
copilului în România? 

Pentru a stabili statul membru competent care 
trebuie să acorde drepturile acestor persoane la 
prestaŃii familiale, prevederile legislaŃiei naŃionale 
privind acordarea indemnizaŃiei pentru creşterea 
copilului, respectiv art. 2 alin. (6) din OUG nr. 
111/2010, trebuie interpretate împreună cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială. 
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004, "persoana care 
desfăşoară o activitate salariată sau independentă 
într-un stat membru se supune legislaŃiei din statul 
membru respectiv". Aşadar, persoanele care 
desfăşoară/au desfăşurat activităŃi profesionale în 
alte state membre UE sau în state care aplică 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au 
dreptul la prestaŃiile familiale acordate de acele state 



membre, nefiind supuse legislaŃiei române, ci 
legislaŃiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat 
activităŃile profesionale. 
Aşadar, aceste persoane nu pot beneficia de 
indemnizaŃia pentru creşterea copilului în România. 

2. O persoană care a realizat o 
perioadă din cele douăsprezece luni 
anterioare datei naşterii copilului 
activităŃi profesionale în alte state 
membre UE, SEE sau ElveŃia, iar în 
ultima perioadă dinaintea naşterii 
copilului a desfăşurat activităŃi 
profesionale în România poate 
beneficia de indemnizaŃie pentru 
creşterea copilului în România? 

Dacă persoana a realizat activităŃi profesionale în 
România pe perioada dinaintea datei naşterii 
copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) 
lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se 
supune legislaŃiei române în vigoare. Aceasta poate 
beneficia de indemnizaŃie pentru creşterea copilului în 
România, prin totalizarea perioadelor de activitate 
realizate în alte state membre UE, SEE sau ElveŃia, 
aplicând prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 şi ale art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 
987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de 
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială. 
Conform acestor prevederi perioadele de activitate 
desfăşurate în alt stat membru se totalizează şi se 
adaugă celor realizate în România, în măsura în care 
acest lucru este necesar, în vederea deschiderii 
dreptului la indemnizaŃia pentru creşterea copilului. 
Totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte 
state membre este posibilă dacă persoanele care au 
realizat activităŃi profesionale în alte state membre se 
supun legislaŃiei din România la data naşterii 
copilului. 

C. Veniturile care se iau în calcul la stabilirea indemnizaŃiei pentru creşterea copilului 

1. Sunt considerate tichetele de masă 
venituri din salariu şi se iau în 
considerare la stabilirea 
cuantumului indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului? 

Potrivit definiŃiei de la art. 55 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt considerate venituri din salarii toate 
veniturile în bani şi/sau în natură obŃinute de o 
persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui 
contract individual de muncă sau a unui statut special 
prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se 
referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub 
care ele se acordă, inclusiv indemnizaŃiile pentru 
incapacitate temporară de muncă. 
De asemenea, sunt asimilate salariilor şi orice alte 
sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate 
salariilor în vederea impunerii, în această categorie 
intrând şi tichetele de masă, tichetele de vacanŃă etc. 
Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. IV 
din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 58/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, 
aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările 
ulterioare, au fost abrogate prevederile privind 
scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii 
stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind 
acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu data de 1 iulie 
2010 tichetele de masă sunt supuse impozitului pe 



venit. 
Având în vedere faptul că tichetele de masă sunt 
asimilate salariilor, iar valoarea acestora este 
impozabilă, vor fi luate în considerare la stabilirea 
cuantumului indemnizaŃiei începând cu data de 1 iulie 
2010. 

2. În cazul persoanelor care 
realizează venituri din activităŃi 
independente şi ai căror copii se 
nasc în cursul unui an fiscal cum se 
calculează veniturile realizate de 
acestea: se iau în calcul veniturile 
distribuite uniform prin împărŃirea 
venitului anual la numărul de luni 
în care s-a obŃinut (adeverinŃă 
eliberată de administraŃia finanŃelor 
publice şi decizia de impunere) sau 
veniturile declarate de partea 
contractantă, distribuite lunar în 
cuantum diferit? 

Luna luată în calcul la stabilirea dreptului la 
indemnizaŃie pentru creşterea copilului este luna 
suspendării activităŃii respective. 
La stabilirea venitului lunar se va lua în calcul 
numărul de luni în care au fost realizate venituri din 
activitatea respectivă. 
De exemplu, dacă persoana naşte pe data de 31 
martie 2010 şi abia pe data de 15 aprilie îşi suspendă 
activitatea, pentru a putea stabili venitul lunar 
realizat până la data suspendării activităŃii se va Ńine 
cont de informaŃiile privind veniturile înscrise în 
adeverinŃa eliberată de DirecŃia generală a finanŃelor 
publice (DGFP), pe baza plăŃilor de impozit anticipate 
stabilite conform veniturilor estimate declarate de 
persoană. Astfel, se va Ńine cont de adeverinŃa de 
venit estimată eliberată de DGFP pe trimestrul I 
(ianuarie-martie 2010), precum şi de adeverinŃa 
eliberată de aceeaşi instituŃie şi care precizează data 
la care s-a făcut suspendarea efectivă a activităŃii. 
Venitul estimat pe trimestrul I trecut în adeverinŃă va 
fi împărŃit la cele 3 luni pentru a se afla venitul lunar 
astfel realizat de respectiva persoană. 

3. Referitor la persoanele fizice 
autorizate cărora AgenŃia NaŃională 
de Administrare Fiscală le impune o 
cotă de impozitare pentru tot anul, 
chiar dacă aceste persoane 
realizează sau nu un anumit venit 

În această situaŃie, dacă persoana respectivă plăteşte 
impozit aferent unui an întreg, se va proceda astfel: 
se va împărŃi venitul estimat sau realizat la numărul 
de luni în care au fost realizate, respectiv la 
douăsprezece luni ori până la data efectivă a 
suspendării activităŃii. 

4. Persoana care are un contract de 
muncă pe drepturi de autor 
încheiat pe o perioadă determinată. 
Ce venituri sunt luate în calcul şi 
cum i se calculează indemnizaŃia 
pentru creşterea copilului? 

Dacă există un contract de muncă sau de prestări 
servicii este o situaŃie similară angajator/angajat. În 
această situaŃie angajatorul este obligat să elibereze 
adeverinŃa cu veniturile realizate timp de 
douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului, 
respectiv sumele acordate lunar persoanei. 
În situaŃia în care contractul se termină mai devreme 
de data până la care acesta a încetat, angajatorul 
trebuie să îi elibereze un document că acel contract a 
încetat înainte de termen. 
Momentul suspendării activităŃii este întotdeauna 
momentul încetării contractului de muncă, respectiv 
momentul din care nu se mai obŃin venituri supuse 
impozitului pe venit ca urmare a unei activităŃi 
efective. 
În situaŃia în care această persoană a beneficiat de 
drepturi băneşti aferente acestui contract, iar 
contractul nu a încetat şi dreptul la indemnizaŃie 
pentru creşterea copilului a fost deschis, trebuie 
încetat acest drept deoarece, pe perioada cât se 
beneficiază de indemnizaŃie, persoana nu poate 
realiza venituri profesionale supuse impozitului pe 



venit. 
Dacă contractul de muncă a încetat şi dreptul la 
indemnizaŃie pentru creşterea copilului a fost deschis 
după această dată, chiar dacă pe această perioadă au 
fost primite venituri, indemnizaŃia se va acorda în 
continuare, acele venituri fiind rezultatul unei 
activităŃi deja prestate, care a fost încheiată. 

5. SituaŃia persoanei care în cele 
douăsprezece luni de eligibilitate a 
avut calitatea de doctorand şi pe 
această perioadă a beneficiat doar 
de bursa doctorală. Ce venituri 
sunt luate în calcul la stabilirea 
cuantumului indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului şi cum se 
calculează aceasta? 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) lit. n) din 
OUG nr. 111/2010, precum şi ale art. 23 din 
Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind 
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
doctorat, cu modificările ulterioare, doctorandul de la 
forma de învăŃământ cu frecvenŃă care beneficiază de 
bursa doctorală pe toată durata activităŃii beneficiază 
de recunoaşterea vechimii în muncă, de alte drepturi 
şi obligaŃii ce revin salariatului. 
În acest context, venitul pe care îl obŃine din această 
bursă este asimilat veniturilor din salarii conform 
definiŃiei din art. 55 din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi este luat în 
calcul la stabilirea cuantumului indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului. 
Potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG 
nr. 111/2010, baza de calcul al indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului se determină ca sumă totală a 
veniturilor realizate în ultimele douăsprezece luni 
anterioare naşterii copilului, în acest caz din bursa 
doctorală, împărŃită la 12. Cuantumul indemnizaŃiei 
se calculează prin aplicarea cotei de 75% asupra 
bazei de calcul. 

6. Dividendele obŃinute de un asociat 
unic la o societate pot fi luate în 
calcul la stabilirea indemnizaŃiei 
pentru creşterea copilului? 

Dividendele obŃinute de asociatul unic la o societate 
nu se iau în considerare la stabilirea veniturilor care 
se iau în calculul indemnizaŃiei pentru creşterea 
copilului, conform prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 3 
din OUG nr. 111/2010. 
Potrivit art. 65 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
dividendele sunt venituri din investiŃii, acestea se pot 
reinvesti, odată cu restul sumei obŃinute ca profit 
care se utilizează de obicei tot pentru investiŃii. 

7. IndemnizaŃia administratorilor, 
precum şi suma din profitul net 
cuvenite administratorilor 
societăŃilor comerciale, potrivit 
actului constitutiv sau stabilit de 
adunarea generală a acŃionarilor, 
pot fi luate în considerare la 
stabilirea veniturilor care se iau în 
calculul indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului? 

IndemnizaŃia administratorilor, precum şi suma din 
profitul net cuvenite administratorilor societăŃilor 
comerciale pot fi luate în considerare la stabilirea 
veniturilor care se iau în calculul indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului, dacă au fost prevăzute în actul de 
constituire al societăŃii sau a fost stabilit de adunarea 
generală a acŃionarilor, fiind asimilate veniturilor din 
salarii. 

8. Premiile anuale aferente anului 
precedent, ajutorul de naştere ori 
indemnizaŃia de şedinŃă încasată de 
consilierii locali în perioada 
concediului pentru creşterea 
copilului sunt sau nu venituri 

Sumele încasate ca premii anuale aferente anului 
precedent, ajutorul de naştere sau indemnizaŃia de 
şedinŃă încasată de consilierii locali în perioada 
concediului pentru creşterea copilului nu sunt venituri 
rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităŃi 
profesionale, prin urmare nu pot conduce la 



rezultate din desfăşurarea efectivă 
a unei activităŃi profesionale, prin 
urmare pot conduce ori nu la 
suspendarea indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului? 

suspendarea indemnizaŃiei pentru creşterea copilului. 

9. În situaŃia unei persoane, angajată 
într-o instituŃie publică, care a 
realizat pe lângă veniturile din 
salariu şi venituri obŃinute în urma 
desemnării în Grupul tehnic de 
lucru cu atribuŃii în domeniul 
alegerilor parlamentare şi 
europarlamentare, acestea se iau 
în considerare la stabilirea 
veniturilor care se iau în calculul 
indemnizaŃiei pentru creşterea 
copilului? 

Aceste venituri sunt venituri asimilate salariilor, 
potrivit art. 55 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi se vor lua în 
considerare la calculul indemnizaŃiei pentru creşterea 
copilului. 

10. Dacă angajatorul nu a plătit 
contribuŃiile sociale pe o perioadă 
cuprinsă în intervalul a 
douăsprezece luni anterior datei 
naşterii copilului, se consideră 
îndeplinită condiŃia pentru ca 
angajatul să beneficieze de 
indemnizaŃie pentru creşterea 
copilului? 

Se poate beneficia de indemnizaŃia pentru creşterea 
copilului, chiar dacă pentru această persoană 
angajatorul nu a plătit contribuŃiile de asigurări 
sociale. 
IndemnizaŃia pentru creşterea copilului nu are 
legătură cu contribuŃiile de asigurări sociale la 
bugetele aferente acestora, ci se acordă în raport cu 
efectuarea sau nu a unei activităŃi profesionale ori 
existenta uneia sau mai multor perioade asimilate 
prevăzute de OUG nr. 111/2010. 

11. Sunt considerate venituri supuse 
impozitului pe venit veniturile 
obŃinute de persoane fizice pe baza 
contractelor sau convenŃiilor civile 
încheiate potrivit Codului civil? 

La calculul indemnizaŃiei pentru creşterea copilului se 
pot lua în considerare veniturile obŃinute din activităŃi 
independente - veniturile comerciale din prestări 
servicii, precum şi venitul obŃinut în baza unei 
convenŃii civile de prestări de servicii, acesta fiind 
supus impozitului pe venit şi realizat în urma unei 
activităŃi prestate. 

12. În cazul persoanei care a beneficiat 
de prevederile OrdonanŃei de 
urgenŃă a Guvernului nr. 28/2009 
privind reglementarea unor măsuri 
de protecŃie socială, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 268/2009, 
se va lua în considerare la calculul 
indemnizaŃiei pentru creşterea 
copilului cuantumul indemnizaŃiei 
de care a beneficiat persoana pe 
perioada de întrerupere temporară 
a activităŃii angajatorului? 

La calculul indemnizaŃiei pentru creşterea copilului se 
vor lua în considerare indemnizaŃiile de care 
beneficiază salariaŃii, de minimum 75% din salariul 
de bază corespunzător locului de muncă ocupat, 
plătite din fondul de salarii pe durata întreruperii 
temporare a activităŃii angajatorului, aceste 
indemnizaŃii fiind considerate venituri aferente 
perioadelor asimilate. 

13. Cum se stabileşte venitul cuvenit în 
luna naşterii copilului? 

Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul, conform 
prevederilor art. 21 alin. (3) din Normele 
metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
52/2011, veniturile cuvenite pentru acea lună. 
Prin venituri cuvenite se înŃelege venitul pe care l-ar 
fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna sau 
cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu 
indemnizaŃia de maternitate. 

14. Persoanele care au desfăşurat Faptul că persoana nu a realizat venituri pe perioada 



activităŃi supuse impozitului pe 
venit şi figurează în evidenŃele 
administraŃiei financiare cu venituri 
pe minus. 

cât a desfăşurat activitate profesională nu este un 
impediment în acordarea indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului. Perioada de eligibilitate de 
douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului este 
îndeplinită, chiar dacă în evidenŃele administraŃiei 
financiare acestei persoane i-a rezultat un venit pe 
minus. În această situaŃie, cuantumul indemnizaŃiei 
este de 600 lei lunar. 

15. Ce venituri sunt luate în 
considerare în cazul asociaŃilor 
unici? 

În cazul asociaŃilor unici, potrivit art. 55 alin. (2) lit. 
h) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, este considerată venit din 
salarii indemnizaŃia lunară a asociatului unic, la 
nivelul valorii înscrise în declaraŃia de asigurări 
sociale. 

16. Sunt luate în considerare la 
stabilirea indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului veniturile din 
chirii, veniturile din dobânzi, 
câştigurile din transferul titlurilor 
de valoare? 

Veniturile din chirii sunt venituri din cedarea folosinŃei 
bunurilor şi, potrivit art. 61 din Legea nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, acestea nu 
sunt activităŃi independente. 
De asemenea, veniturile din dobânzi, câştigurile din 
transferul titlurilor de valoare etc. sunt venituri din 
investiŃii definite la art. 65 din Legea nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin urmare 
nu sunt venituri din activităŃi independente. 

17. Sunt considerate venituri din salarii 
veniturile obŃinute din al 
treisprezecelea salariu, 
stimulentele, primele, prima de 
vacanŃă, veniturile obŃinute în baza 
unor hotărâri judecătoreşti şi altele 
asemenea şi se iau în considerare 
la stabilirea veniturilor care se iau 
în calculul indemnizaŃiei pentru 
creşterea copilului? 

Veniturile obŃinute din al treisprezecelea salariu, 
stimulente, primele, prima de vacanŃă, veniturile 
obŃinute în baza unor hotărâri judecătoreşti şi altele 
asemenea, încasate în perioada de douăsprezece luni 
anterior datei naşterii copilului sunt luate în calcul la 
stabilirea cuantumului indemnizaŃiei pentru creşterea 
copilului, fiind venituri care rezultă din realizarea unor 
activităŃi supuse impozitului pe venit. 

18. O persoană poate solicita doar 
concediul pentru creşterea 
copilului, fără a solicita şi 
indemnizaŃia pentru creşterea 
copilului aferentă? 

În baza prevederilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 
111/2010, persoana care îndeplineşte condiŃiile 
prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 are 
dreptul la concediu şi indemnizaŃie lunară în funcŃie 
de varianta pentru care optează pentru fiecare dintre 
primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii. 
Concediul pentru creşterea copilului în funcŃie de 
opŃiunea aleasă se solicită de la angajator. După 
aprobarea concediului de către angajator, persoana 
poate solicita la primăria de la locul de domiciliu 
indemnizaŃia pentru creşterea copilului aferentă 
perioadei de concediu pentru care a optat. 
În cazul în care persoana nu solicită indemnizaŃia 
pentru creşterea copilului, pe perioada concediului nu 
se pot plăti contribuŃiile individuale de asigurări 
sociale de sănătate, iar această perioadă nu mai 
poate fi asimilată stagiului de cotizare în vederea 
stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a 
drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



19. Se poate acorda stimulentul de 
inserŃie pe perioadele în care 
persoana beneficiară se află în 
concediu medical, concediu pentru 
îngrijirea copilului bolnav, alte 
tipuri de concedii medicale 
acordate în baza prevederilor 
OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaŃiile de 
asigurări sociale de sănătate, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 399/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare? 

Pe perioada concediilor medicale, concediilor pentru 
îngrijirea copilului bolnav sau altor tipuri de concedii 
reglementate de OUG nr. 158/2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, deoarece în 
aceste perioade sunt realizate venituri supuse 
impozitului pe venit, respectiv venituri din salarii, 
activităŃi independente sau agricole, persoana poate 
beneficia de stimulentul de inserŃie. 

 
ANEXA Nr. 2 

 
INSTRUCłIUNI DE APLICARE 

a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 277/2010 privind alocaŃia pentru susŃinerea familiei, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 
 
(1)_ 
 
Nr. 
crt. 

SituaŃie SoluŃie 

A. ComponenŃa familiei şi stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie 
1. Familia formată din femeia 

necăsătorită şi copil (recunoscut 
de tată, cu obligaŃii de întreŃinere 
stabilite în sarcina tatălui); nu 
locuiesc împreună cu tatăl 

Familia care solicită dreptul este familia 
monoparentală, formată din mamă cu copii în 
întreŃinere. Pentru stabilirea venitului net mediu lunar 
pe membru de familie se iau în considerare toate 
veniturile familiei monoparentale, inclusiv sumele cu 
titlu de obligaŃie de întreŃinere stabilite în sarcina 
tatălui, împărŃite la numărul membrilor familiei, 
conform art. 7 alin. (3) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind 
alocaŃia pentru susŃinerea familiei, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, denumite în 
continuare Normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. 

2. Familia formată din femeia 
necăsătorită şi copil (recunoscut 
de tată, fără obligaŃii de 
întreŃinere stabilite în sarcina 
tatălui); nu locuiesc împreună cu 
tatăl 

Familia care solicită dreptul este familia 
monoparentală, formată din mamă cu copii în 
întreŃinere. 
La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de 
familie se iau în considerare toate veniturile familiei 
monoparentale, pe baza declaraŃiei pe propria 
răspundere a mamei, dată sub sancŃiunea legii penale, 
urmată de ancheta socială. Venitul net mediu lunar pe 
membru de familie se determină prin împărŃirea 
venitului lunar total al familiei la numărul membrilor. 
În situaŃia în care mama doreşte să întreprindă 
demersurile necesare obŃinerii unei hotărâri 
judecătoreşti de încredinŃare a minorului şi de stabilire 
a obligaŃiilor de întreŃinere în sarcina tatălui, se 



recomandă asigurarea unui ajutor financiar de la 
bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor legate de 
obŃinerea hotărârii judecătoreşti. 

3. Familia formată din soŃ, soŃie şi 
copii, soŃii fiind despărŃiŃi în fapt, 
cu obligaŃie de întreŃinere faŃă de 
copii stabilită în sarcina soŃului 
care nu locuieşte cu aceştia 

Familia care solicită dreptul este familia 
monoparentală formată din copii şi părintele în a cărui 
grijă se află aceştia, dovada fiind reprezentată de 
hotărârea judecătorească prin care se stabileşte 
obligaŃia de întreŃinere; ancheta socială trebuie să 
dovedească faptul că cei doi soŃi nu locuiesc şi nu 
gospodăresc împreună. 
La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de 
familie se iau în considerare toate veniturile familiei 
astfel constituite, inclusiv pensia de întreŃinere 
stabilită prin hotărâre judecătorească (fără a avea în 
vedere veniturile realizate de către soŃul separat în 
fapt). 

4. Familia formată din soŃ, soŃie şi 
copii, copiii locuind la bunici, în 
altă localitate decât cea de 
domiciliu a familiei 

În situaŃia în care copiii urmează cursuri şcolare la o 
unitate de învăŃământ aflată în localitatea de domiciliu 
a bunicilor, alocaŃia poate fi solicitată de către familia 
formată din părinŃi şi copiii acestora, cu prezentarea 
dovezii că aceştia se află în întreŃinerea părinŃilor lor, 
dovada fiind reprezentată de declaraŃia pe propria 
răspundere dată de bunicii copiilor, sub sancŃiunea 
legii penale, în condiŃiile art. 2 alin. (4) din Normele 
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
38/2011. 
În situaŃia în care, din motive neimputabile părinŃilor, 
aceştia nu pot locui împreună cu copiii lor şi se 
instituie plasamentul la bunici sau tutela acestora 
asupra copiilor, familia care solicită acordarea alocaŃiei 
este cea formată din bunici şi copiii pentru care s-a 
luat măsura de protecŃie, în condiŃiile art. 2 alin. (3) 
din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2011. Conform art. 7 alin. (3) din 
Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2011, la stabilirea venitului net 
mediu lunar pe membru de familie se iau în 
considerare toate veniturile familiei, inclusiv alocaŃia 
de plasament de care beneficiază bunicii pentru 
îngrijirea nepoŃilor lor minori. 
De asemenea, vor fi luate în calcul eventualele venituri 
cu care contribuie părinŃii copiilor la întreŃinerea 
acestora, pe baza declaraŃiei pe propria răspundere a 
bunicilor, dată sub sancŃiunea legii penale, confirmată 
ulterior prin anchetă socială, sau a hotărârii Comisiei 
pentru protecŃia copilului prin care s-a instituit măsura 
de protecŃie. 
Venitul net mediu lunar pe membru de familie se 
determină prin împărŃirea venitului lunar total al 
familiei la numărul membrilor. 

5. Mamă minoră şi copilul său nou-
născut, care locuiesc împreună cu 
familia de provenienŃă a mamei 
minore (incluzând părinŃi, fraŃi) 

În situaŃia în care se stabileşte măsura plasamentului 
sau se instituie tutela pentru copilul nou-născut către 
mama minorei (bunică), acesta este luat în calcul la 
numărul de copii din familia de provenienŃă a mamei 
minore. Familia care va solicita dreptul va fi formată 
din părinŃii mamei minore, minoră, copilul acesteia şi 



ceilalŃi fraŃi ai ei. La stabilirea venitului net mediu 
lunar pe membru de familie se iau în considerare toate 
veniturile familiei, împărŃite la numărul membrilor 
acesteia. 
NOTĂ: 
Înainte de stabilirea măsurii de plasament/ tutelă 
trebuie verificat dacă mama minoră poate beneficia de 
indemnizaŃie pentru creşterea copilului în baza 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 148/2005 
privind susŃinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau, după caz, a OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, 
deoarece, dacă se stabileşte măsura 
plasamentului/tutelei, mama minoră nu mai poate 
beneficia de indemnizaŃie pentru creşterea copilului. 
În situaŃia în care minora şi copilul acesteia constituie 
o familie separată (familie monoparentală), mama 
minorei care a născut solicită, în calitate de 
reprezentant legal al acesteia, în numele minorei, 
alocaŃia. La stabilirea veniturilor acestei familii trebuie 
luate în considerare şi obligaŃiile legale de întreŃinere 
ale părinŃilor faŃă de mama minoră. 
Venitul net mediu lunar pe membru de familie în 
cadrul familiei monoparentale se determină prin 
împărŃirea venitului total la numărul membrilor familiei 
(2 - mama minoră şi copilul acesteia). Dacă familia de 
provenienŃă a mamei minore solicită acordarea 
alocaŃiei de susŃinere (pentru ceilalŃi copii), aceasta va 
fi tratată ca familie separată. 

6. Familie formată din părinŃi (soŃi) şi 
copiii acestora, dintre care unul 
din soŃi locuieşte cu copiii aflaŃi în 
întreŃinere, iar celălalt soŃ 
locuieşte/lucrează în altă 
localitate/în străinătate (cu sau 
fără forme legale) 

În situaŃia în care, prin ancheta socială, se dovedeşte 
că unul dintre soŃi nu locuieşte şi nu gospodăreşte 
împreună cu celălalt soŃ şi copiii lor, acesta aflându-se 
în altă localitate/în străinătate, iar soŃul care locuieşte 
împreună cu copiii solicită acordarea alocaŃiei, pentru 
stabilirea dreptului se iau în considerare toate 
veniturile familiei, inclusiv cele furnizate de soŃul care 
locuieşte/lucrează în altă localitate/în străinătate, 
conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Normele 
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
38/2011. Veniturile familiei, provenite de la soŃul care 
locuieşte/lucrează în altă localitate/în străinătate, se 
stabilesc pe baza declaraŃiei pe propria răspundere a 
celuilalt soŃ, dată sub sancŃiunea legii penale, 
confirmată ulterior prin anchetă socială. Pentru 
stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de 
familie se iau în considerare toate veniturile familiei, 
împărŃite la numărul membrilor acesteia, incluzându-l 
şi pe soŃul aflat în altă localitate/în străinătate. 
În situaŃia în care prin ancheta socială se stabileşte 
faptul că unul dintre soŃi a părăsit definitiv domiciliul 
comun al familiei, celălalt soŃ va trebui să obŃină o 
hotărâre judecătorească de divorŃ, care să stabilească 
încredinŃarea copiilor minori către unul dintre soŃi, 



precum şi obligaŃiile legale de întreŃinere datorate de 
părinŃi copiilor lor. În aceste condiŃii, familia solicitantă 
a alocaŃiei de susŃinere va fi familia monoparentală, 
formată din unul dintre soŃi (părinŃi) şi copiii minori 
aflaŃi în întreŃinerea acestuia. 
Pentru stabilirea venitului net mediu lunar pe membru 
de familie se iau în considerare toate veniturile familiei 
monoparentale, inclusiv sumele cu titlu de obligaŃie de 
întreŃinere stabilite în sarcina celuilalt părinte şi 
datorate de acesta copiilor săi din căsătorie, împărŃite 
la numărul membrilor familiei. 

7. Persoane care au părăsit domiciliul 
familiei şi trăiesc în uniune 
consensuală cu alŃi parteneri, în 
condiŃiile în care una dintre aceste 
persoane sau ambele sunt 
căsătorite, având propriile familii 
cu copii, dar şi copiii lor împreună 

În această situaŃie, fiecare dintre parteneri poate 
solicita acordarea alocaŃiei pentru familia proprie şi nu 
ca familie formată din bărbatul şi femeia necăsătoriŃi, 
conform art. 2 alin. (1) din Normele metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. 
Pentru copiii din afara căsătoriei proveniŃi din relaŃia 
dintre cei doi parteneri, este necesară obŃinerea unei 
hotărâri judecătoreşti care să stabilească obligaŃiile 
legale de întreŃinere, precum şi părintele/părinŃii 
cărora le vor fi încredinŃaŃi copiii. 
În situaŃia în care partenerii care trăiesc în uniune 
consensuală doresc să solicite acordarea alocaŃiei ca 
familie formată din bărbatul şi femeia necăsătoriŃi, 
aceştia au obligaŃia de a-şi reglementa situaŃia juridică 
prin hotărâre judecătorească de divorŃ, încredinŃare a 
minorilor şi stabilire a obligaŃiilor legale de întreŃinere 
faŃă de copiii lor minori din căsătorie, drept condiŃie 
pentru acordarea dreptului la alocaŃie pentru 
susŃinerea familiei pentru ambele familii rezultate - 
atât cea monoparentală, cât şi cea formată din 
bărbatul şi femeia necăsătoriŃi. 

8. Luarea în calcul la stabilirea 
veniturilor a bugetului personal 
complementar acordat potrivit 
prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecŃia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Art. 7 alin. (3) din Normele metodologice aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, prevede în 
mod explicit şi limitativ categoriile de venituri care nu 
se iau în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar 
al familiei. 
Având în vedere aceste prevederi, toate celelalte 
venituri, inclusiv bugetul personal complementar 
prevăzut de Legea nr. 448/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, vor fi luate în 
calcul la acordarea alocaŃiei pentru susŃinerea familiei. 

B. Frecventarea cursurilor şcolare 

1. Familie formată din părinŃi şi copii, 
dintre care unul sau mai mulŃi 
copii sunt de vârstă şcolară, nu 
urmează cursurile şcolare, dar au 
absolvit învăŃământul general 
obligatoriu de 10 clase 

Familia poate beneficia de alocaŃie pentru copiii de 
vârstă şcolară, cu excepŃia celui care a absolvit 
învăŃământul general obligatoriu. Acesta va fi luat în 
considerare la numărul membrilor de familie, în 
vederea stabilirii venitului mediu net lunar pe membru 
de familie, dar nu şi la numărul de copii pentru care se 
acordă alocaŃia pentru susŃinerea familiei. AlocaŃia sa 
de stat se ia în calcul la stabilirea venitului net mediu 
lunar pe membru de familie, conform prevederilor art. 
7 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. 
În cazul în care copilul care a absolvit învăŃământul 
general obligatoriu realizează venituri în condiŃiile 



legii, acestea se iau în considerare, de asemenea, la 
stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de 
familie, potrivit art. 7 alin. (1) din Normele 
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
38/2011. 

2. Familie formată din părinŃi şi copii, 
dintre care unul sau mai mulŃi 
copii au împlinit vârsta de 18 ani 
şi urmează în continuare cursurile 
şcolare, în condiŃiile legii 

Familia poate beneficia de alocaŃie pentru ceilalŃi copii, 
cu excepŃia celui care a împlinit vârsta de 18 ani şi 
urmează în continuare cursurile şcolare. Acesta va fi 
luat în considerare la numărul membrilor de familie, în 
vederea stabilirii venitului mediu net lunar pe membru 
de familie, dar nu şi la numărul de copii pentru care se 
acordă alocaŃia pentru susŃinerea familiei. AlocaŃia sa 
de stat se ia în calcul la stabilirea venitului net mediu 
lunar pe membru de familie, conform prevederilor art. 
7 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. 
Dacă acest copil realizează venituri, în condiŃiile legii, 
acestea se iau în considerare, de asemenea, la 
stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de 
familie, potrivit art. 7 alin. (1) din Normele 
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
38/2011. 

3. Familie formată din părinŃi şi copii, 
dintre care unul sau mai mulŃi 
copii au împlinit vârsta de 18 ani 
şi nu mai urmează cursurile 
şcolare 

Familia poate beneficia de alocaŃie pentru ceilalŃi copii, 
cu excepŃia celui care a împlinit vârsta de 18 ani. 
Acesta va fi luat în considerare la numărul membrilor 
de familie, în vederea stabilirii venitului mediu net 
lunar pe membru de familie, dar nu şi la numărul de 
copii pentru care se acordă alocaŃia pentru susŃinerea 
familiei. 
Dacă copilul din familie cu vârsta de peste 18 ani 
realizează venituri, în condiŃiile legii, acestea se iau în 
considerare, la stabilirea venitului net mediu lunar pe 
membru de familie, conform prevederilor art. 7 alin. 
(3) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2011. 

4. Familie formată din părinŃi şi copii 
care urmează cursurile şcolare în 
cadrul programelor educaŃionale 
de tip "A doua şansă" 

Dacă familia care solicită acordarea alocaŃiei este 
formată din părinŃi împreună cu copiii lor de vârstă 
şcolară, care nu (mai) urmează cursurile unei forme 
de învăŃământ, familia poate beneficia de alocaŃie 
începând cu data de la care se face dovada 
frecventării cursurilor de către copiii de vârstă şcolară, 
prin intermediul programelor educaŃionale de tip "A 
doua şansă", organizate în condiŃiile legii, în vederea 
promovării învăŃământului primar/gimnazial. 

C. SituaŃii speciale 

1. Familiile care au copii aflaŃi într-o 
instituŃie care oferă servicii de tip 
rezidenŃial (şcoli speciale, şcoli de 
reeducare etc.) 

Copilul aflat într-o instituŃie care oferă servicii de tip 
rezidenŃial (instituŃii care îngrijesc copii în regim 
rezidenŃial şi care funcŃionează în cadrul unităŃilor de 
învăŃământ special, şcoli de reeducare etc.) se 
consideră că este în îngrijirea statului. 
Copilul nu va fi luat în calcul la stabilirea componenŃei 
familiei. 
Ca prim pas în soluŃionarea unei astfel de situaŃii se va 
verifica titularul alocaŃiei de stat acordate pentru acel 
copil. 



Dacă alocaŃia de stat se acordă părintelui, se 
consideră că acel copil este în întreŃinerea familiei şi 
dreptul se va stabili considerând copilul ca membru al 
familiei. 
Dacă alocaŃia de stat se virează în conturile personale 
deschise pentru aceştia de către conducătorul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sau 
de către conducătorii instituŃiilor cu regim rezidenŃial, 
copilul se consideră că nu este în întreŃinerea familiei 
şi nu se va lua în considerare ca membru al familiei la 
acordarea alocaŃiei. 

2. Familia cu unul sau mai mulŃi 
copii, asupra unuia dintre aceştia 
fiind instituită măsura de 
plasament/plasament în regim de 
urgenŃă la o familie/instituŃie 

În situaŃia în care asupra unuia dintre copiii familiei 
beneficiare a alocaŃiei a fost instituită măsura 
plasamentului/plasamentului în regim de urgenŃă la o 
familie/instituŃie, la stabilirea dreptului acesta nu va fi 
luat în calcul la numărul membrilor de familie şi nici la 
numărul copiilor de vârstă şcolară ai familiei pentru 
care se acordă alocaŃia. Cuantumul alocaŃiei acordate 
respectivei familii va fi modificat în conformitate cu 
prevederile art. 24 alin. (1) şi art. 26 alin. (4) din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaŃia pentru susŃinerea 
familiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 16 alin. 
(1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2011. 
În situaŃia în care se instituie măsura 
plasamentului/plasamentului în regim de urgenŃă 
asupra copilului unic al familiei beneficiare de alocaŃie, 
dreptul se suspendă în condiŃiile art. 15 alin. (1) din 
Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2011. 
Plata dreptului se poate relua în condiŃiile art. 15 alin. 
(2) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2011. Dreptul poate înceta în 
condiŃiile art. 15 alin. (4) din Normele metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. 

(2) Precizări cu caracter general: 
1. În toate situaŃiile în care familia care solicită acordarea alocaŃiei pentru 
susŃinerea familiei are în întreŃinere copii de vârstă şcolară, posibilitatea de a 
beneficia de alocaŃie este condiŃionată de frecventarea de către copiii de vârstă 
şcolară, fără întrerupere, a cursurilor unei forme de învăŃământ organizate 
potrivit legii. 
2. Persoanele căsătorite care au părăsit domiciliul comun al familiei şi trăiesc în 
uniune consensuală cu alŃi parteneri au obligaŃia de a-şi reglementa situaŃia 
juridică prin hotărâre judecătorească de divorŃ, încredinŃare a minorilor şi stabilire 
a obligaŃiilor legale de întreŃinere faŃă de copiii lor minori din căsătorie, drept 
condiŃie pentru acordarea dreptului la alocaŃie pentru susŃinerea familiei pentru 
ambele familii rezultate - atât cea monoparentală, cât şi cea formată din bărbatul 
şi femeia necăsătoriŃi. 
3. În toate situaŃiile serviciul public de asistenŃă socială local, conform atribuŃiilor 
prevăzute de Legea nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, 
precum şi de Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a serviciului public de 
asistenŃă socială, cu modificările şi completările ulterioare, este obligat să 
consilieze şi să sprijine demersurile solicitanŃilor, în vederea clarificării situaŃiei 
juridice a copiilor, a filiaŃiei acestora etc. De asemenea, în situaŃia mamei minore 
va fi sesizată şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului în 



vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care minora a dat naştere unui copil. 
În toată această perioadă, dacă sunt îndeplinite condiŃiile de acordare, mama 
minoră nu va fi privată de dreptul la măsuri de asistenŃă socială. Potrivit Legii nr. 
272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului se va acŃiona în 
interesul superior al copilului. 
4. ExistenŃa în familie a cel puŃin unui copil de vârstă şcolară pentru care nu se 
face dovada frecventării cursurilor şcolare determină imposibilitatea acordării 
alocaŃiei pentru toŃi membrii familiei. 
5. Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, care vizează testarea 
veniturilor solicitanŃilor de ajutor social, inclusiv cele referitoare la bunurile 
deŃinute şi evaluarea acestora, se aplică în mod identic solicitanŃilor alocaŃiei 
pentru susŃinerea familiei. 
6. Primăria are obligaŃia de a efectua ancheta socială pentru evaluarea veniturilor 
familiei, în raport cu care se stabileşte cuantumul efectiv al ajutorului social, 
pentru asigurarea venitului minim garantat al familiei. Dacă familia beneficiară a 
ajutorului social beneficiază concomitent şi de alocaŃia pentru susŃinerea familiei, 
valoarea alocaŃiei trebuie luată în calculul venitului în raport cu care se stabileşte 
ajutorul social. În această situaŃie, primăria trebuie să efectueze ancheta socială 
în cel mai scurt timp, după stabilirea acordării ambelor prestaŃii, pentru ajustarea 
cuantumului ajutorului social în funcŃie de veniturile familiei, care includ alocaŃia. 
 
 

ANEXA Nr. 3 
INSTRUCłIUNI DE APLICARE 

a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 
 
(1) 
 
Nr. 
crt. 

SituaŃie SoluŃie 

A. Modul de evaluare a veniturilor şi a bunurilor 
1. Familii/persoane singure care 

locuiesc în acelaşi imobil/aceeaşi 
locuinŃă şi gospodăresc împreună 

Cererea de solicitare a ajutorului social poate fi făcută 
de fiecare dintre reprezentanŃii familiilor respective, 
conform art. 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 
416/2001. 
La stabilirea venitului net pe membru de familie se iau 
în considerare toate veniturile pe care familia le 
realizează, precum şi partea ce revine de drept din 
veniturile lunare nete, realizate în comun de 
persoanele din gospodărie. 
În situaŃia în care aceasta nu se poate determina, 
fiecare familie va completa o declaraŃie pe propria 
răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea 
împreună, conform art. 8 din Legea nr. 416/2001. 
DeclaraŃia pe propria răspundere este supusă legii 
penale, iar informaŃiile cuprinse vor fi ulterior 
verificate, la efectuarea anchetei sociale. 

2. Familia/persoana singură care are 
în gospodărie bunuri mobile (de 
exemplu, cai, utilaje, mijloace de 
transport etc.) sau imobile şi 

Pentru bunurile care nu sunt în proprietate (de 
exemplu: cai, utilaje, mijloace de transport etc.), dar 
existente în gospodărie, fapt dovedit prin ancheta 
socială, titularul va completa o declaraŃie pe propria 



pentru care nu există un 
document ce poate atesta dreptul 
de proprietate asupra lor, însă le 
folosesc 

răspundere din care să rezulte că acestea sunt/nu 
sunt utilizate pentru obŃinerea de foloase materiale. 
În funcŃie de declaraŃia solicitantului se vor lua în 
considerare şi veniturile astfel declarate. 
Aceste tipuri de venituri vor fi cuprinse şi în lista ce se 
aprobă prin hotărâre a consiliului local. 
Ancheta socială va confirma sau va infirma obŃinerea 
unor venituri din folosinŃa bunurilor respective. 

3. Familia/persoana singură care are 
în proprietate mijloace de 
transport cu o vechime mai mare 
de 10 ani 

Persoanele care au în proprietate mijloace de 
transport cu o vechime mai mare de 10 ani nu sunt 
excluse de la acordarea ajutorului social. Mijlocul de 
transport poate fi evaluat în funcŃie de situaŃiile 
specifice cu care se confruntă familia, de condiŃiile 
specifice zonei, respectiv de valoarea de piaŃă a 
acestuia. Această valoare va fi cuprinsă în lista ce se 
aprobă prin hotărâre a consiliului local. 
Valoarea voucher-ului stabilit prin Programul Rabla 
poate constitui un reper pentru evaluarea mijlocului de 
transport. 
Venitul potenŃial care ar fi obŃinut prin vânzarea 
mijlocului de transport se împarte la cele 
douăsprezece luni ale unui an calendaristic, pentru a 
obŃine o medie care va fi luată în calcul la venitul net 
mediu lunar al familiei/persoanei singure. 
În cazul în care mijlocul de transport este utilizat în 
activităŃi cu caracter comercial, la stabilirea venitului 
net al familie vor fi luate în calcul şi veniturile astfel 
obŃinute. 

4. Familia/persoana singură care are 
în proprietate bunuri 
mobile/imobile ce depăşesc 
bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la 
Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011, denumite 
în continuare Normele 
metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, 
dar nu depăşesc bunurile cuprinse 
în anexa nr. 5 la Normele 
metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 

În situaŃia în care familia/persoana singură deŃine 
bunuri care nu se regăsesc în niciuna dintre anexele 
nr. 5 şi 6 la Normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, dar excedează 
bunurilor prevăzute în anexa nr. 4 la Normele 
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
50/2011, la stabilirea venitului familiei/persoanei 
singure se vor lua în considerare veniturile potenŃiale 
din valorificarea sau utilizarea acestor bunuri. 
Aceste tipuri de venituri vor fi cuprinse şi în lista ce se 
aprobă prin hotărâre a consiliului local. 

5. Familia/persoana singură care 
deŃine terenuri a căror suprafaŃă 
depăşeşte limita prevăzută în 
anexa nr. 4 la Normele 
metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, 
dar nu depăşeşte limita prevăzută 
în anexa nr. 5 la Normele 
metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, 
şi acestea sunt de diferite tipuri 
(arabil, forestier, păşuni, fâneŃe, 

La evaluarea terenurilor se va lua în considerare ca 
fiind de strictă necesitate pentru nevoile familiale tipul 
de teren specific zonei. De exemplu, în zona de 
câmpie se ia în calcul terenul arabil ca fiind terenul 
utilizat de familie/persoana singură pentru a-şi asigura 
necesarul de trai, iar diferenŃa de suprafeŃe de teren, 
indiferent de natura acestora (arabil, forestier, păşuni, 
fâneŃe, vii nobile, livezi, legume) se evaluează pe baza 
criteriilor stabilite prin hotărâre a consiliului local. 



vii nobile, livezi, legume) 
6. Familia/persoana singură care 

beneficiază de ajutoare de stat 
pentru sectorul agricol 

Ajutoarele de stat pentru sectorul agricol sunt creanŃe 
legale şi se iau în considerare la stabilirea venitului net 
lunar pe membru de familie în vederea acordării 
ajutorului social. 
Titularul ajutorului social are obligaŃia să comunice 
primarului, în scris, orice modificare cu privire la 
venituri, în termen de 15 zile de la data la care a 
intervenit modificarea. 
Evaluarea/Reevaluarea prin anchetă socială se va 
efectua Ńinând cont de comunicarea titularului, 
indiferent pentru ce perioadă sunt plătite sumele 
reprezentând ajutor de stat pentru sectorul agricol, 
făcându-se o medie lunară a venitului provenit în 
acest mod. 

7. Luarea în calcul la stabilirea 
veniturilor a bugetului personal 
complementar acordat potrivit 
prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecŃia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Art. 17 alin. (1) din Normele metodologice aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 prevede în mod 
explicit şi limitativ categoriile de venituri care nu se 
iau în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al 
familiei. 
Având în vedere aceste prevederi, toate celelalte 
venituri, inclusiv bugetul personal complementar 
prevăzut de Legea nr. 448/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, vor fi luate în 
calcul la acordarea ajutorului social. 

8. Eliberarea adeverinŃei de către 
autoritatea competentă cu privire 
la veniturile realizate supuse 
impozitului pe venit 

În situaŃia în care administraŃia financiară nu 
eliberează adeverinŃe individuale prin care să se 
confirme sau nu realizarea de către persoanele din 
familiile beneficiare de ajutor social de venituri supuse 
impozitului pe venit, se vor lua în considerare 
veniturile înscrise de solicitant în formularul de cerere 
şi declaraŃia pe propria răspundere, care vor fi 
verificate ulterior, prin anchetă socială. 
În cazurile în care există suspiciuni cu privire la 
declararea de către solicitant a unor venituri mai mici 
decât cele efectiv realizate, primarul poate solicita 
administraŃiei financiare eliberarea unui document 
care să ateste situaŃia veniturilor persoanelor din 
familia/familiile solicitante. 

B. Stabilirea componenŃei familiei 
1. Familiile care au copii aflaŃi într-o 

instituŃie care oferă servicii de tip 
rezidenŃial (şcoli speciale, şcoli de 
reeducare etc.) 

Copilul aflat într-o instituŃie care oferă servicii de tip 
rezidenŃial (şcoli speciale, şcoli de reeducare etc.) se 
consideră că este în îngrijirea statului şi acel copil nu 
va fi luat în calcul la stabilirea componenŃei familiei. 
Ca prim pas în soluŃionarea unei astfel de situaŃii se va 
verifica titularul alocaŃiei de stat acordate pentru acel 
copil. 
Dacă alocaŃia de stat se acordă părintelui, se 
consideră că acel copil este în întreŃinerea familiei şi 
dreptul la ajutorul social se va stabili considerând 
copilul ca membru al familiei. 
Dacă alocaŃia de stat se plăteşte în numele copilului în 
contul deschis de către instituŃia de ocrotire, copilul se 
consideră că nu este în întreŃinerea familiei şi nu se va 
lua în considerare ca membru al familiei la acordarea 



ajutorului social. 
2. Familia în care o persoană aptă de 

muncă prezintă adeverinŃă 
eliberată de agenŃia judeŃeană 
pentru ocuparea forŃei de muncă 
din care rezultă că a refuzat un loc 
de muncă 

Toate persoanele apte de muncă din familie trebuie să 
facă dovada că nu au refuzat un loc de muncă ori 
participarea la serviciile pentru stimularea ocupării 
forŃei de muncă şi de formare profesională. 
În situaŃia în care, la solicitarea dreptului sau pe 
parcursul acordării acestuia, prin adeverinŃă eliberată 
de agenŃia judeŃeană pentru ocuparea forŃei de muncă 
se specifică faptul că a fost refuzat un loc de muncă, 
toată familia se descalifică. 

3. PărinŃii şi copiii lor adulŃi care 
locuiesc în acelaşi imobil/aceeaşi 
locuinŃă şi gospodăresc împreună 

Indiferent dacă au fost sau nu căsătoriŃi, dar la data 
solicitării dreptului la ajutor social nu mai au această 
calitate, copiii adulŃi vor constitui o singură familie cu 
părinŃii lor. 

4. Mamă minoră şi copilul său nou-
născut, care nu mai locuieşte 
împreună cu familia de 
provenienŃă a mamei minore şi 
trăieşte în concubinaj cu tatăl 
copilului 

Dacă alocaŃia de stat se acordă părintelui minorei, se 
consideră că minora este în întreŃinerea familiei şi 
dreptul la ajutorul social se va stabili considerând-o 
membru al familiei. 
În acest caz, mama minoră nu poate constitui o 
familie cu tatăl copilului în sensul prevederilor art. 2 
alin. (4) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Concubinul poate solicita ajutorul social ca persoană 
singură sau, după caz, ca făcând parte din familia sa 
de provenienŃă. 

C. Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăŃii 
1. Reluarea plăŃii după 

suspendare/modificare 
Potrivit prevederilor art. 33 şi 34 din Normele 
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
50/2011, în cazul suspendării/modificării dreptului la 
ajutor social prin dispoziŃie scrisă a primarului, 
reluarea dreptului la ajutor social se realizează, după 
caz, tot în baza unei dispoziŃii a primarului ca act 
administrativ implicit şi necesar pentru delimitarea în 
timp a dispoziŃiilor anterioare de suspendare. 
Reluarea plăŃii se efectuează prin decizie a directorului 
agenŃiei teritoriale, pe baza dispoziŃiilor primarului. 

2. Nerespectarea obligaŃiei privind 
completarea noului formular de 
cerere şi declaraŃie pe propria 
răspundere în termenul de 30 de 
zile prevăzut de lege 

SituaŃia se poate subscrie prevederilor art. 33 alin. (1) 
lit. e) din Normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, în sensul că 
documentaŃia care stă la baza plăŃii dreptului nu este 
completă. Prin urmare, agenŃia judeŃeană pentru 
prestaŃii sociale poate suspenda plata ajutorului. 
În orice situaŃie se vor aplica şi prevederile art. 141 din 
Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la reverificarea condiŃiilor de 
acordare a ajutorului social. 
Primul termen în acest sens se împlineşte în martie 
2011. Dacă nici în acest termen solicitantul nu va 
depune declaraŃia pe propria răspundere privind 
componenŃa familiei şi venitul realizat de membrii 
acesteia, potrivit prevederilor aceluiaşi articol, dreptul 
la ajutor social se va suspenda prin dispoziŃie a 
primarului. 
Reluarea plăŃii dreptului se va face numai în condiŃiile 
în care prin dispoziŃie a primarului se va propune 



reluarea. 
De menŃionat faptul că în baza aceluiaşi articol, 
primarul poate dispune efectuarea de anchete sociale 
ori de câte ori este nevoie, respectiv la termene mai 
mici decât cele prevăzute de lege. 

D. Plata asigurărilor sociale de sănătate 
1. Plata asigurărilor sociale de 

sănătate aferente lunii decembrie 
2010 

Precizăm că potrivit prevederilor art. II alin. (1) din 
Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, prin 
agenŃiile judeŃene pentru prestaŃii sociale, asigură 
doar plata drepturilor de ajutor sociale aferente lunii 
decembrie 2010. 
Prin urmare, asigurările sociale de sănătate aferente 
lunii decembrie 2010 vor fi plătite de primării. 

2. Cum se poate face dovada că se 
plătesc asigurările sociale de 
sănătate de către beneficiarii de 
ajutor social 

Unul dintre documentele justificative prevăzut de 
Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011 este reprezentat de talonul de 
plată a dreptului, care confirmă calitatea de beneficiar 
de ajutor social şi implicit a drepturilor colaterale ce 
decurg din aceasta. 
Atestarea plăŃii contribuŃiei asigurărilor sociale de 
sănătate pentru titularul ajutorului social şi a 
membrilor de familie ai acestuia, cu excepŃia copiilor, 
se face prin declaraŃia unică 112, care este atât la 
dispoziŃia administraŃiei fiscale, cât şi la dispoziŃia 
casei de asigurări de sănătate şi a casei de pensii. 
Având la dispoziŃie aceste documente nu se impune 
eliberarea de adeverinŃe pentru confirmarea plăŃii 
contribuŃiei de asigurări de sănătate. 

 
(2) Precizare cu caracter general: 
În situaŃia mamei minore va fi sesizată şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care minora a 
dat naştere unui copil. În toată această perioadă, dacă sunt îndeplinite condiŃiile 
de acordare, mama minoră nu va fi privată de dreptul la măsuri de asistenŃă 
socială. Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 
copilului se va acŃiona în interesul superior al copilului. 
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ORDONANȚA DE URGENȚĂ  

A GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 158* 

din 17 noiembrie 2005

privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate

Publicată în M. Of. nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de

asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de

sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile

prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau

reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de

asigurări sociale de sănătate, dacă:

A. desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau

în baza raportului de serviciu;

B. desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul

autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului,

precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei
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* O.U.G. nr. 158/2005 a fost modificată prin O.G. nr. 1/2006, publicată în M. Of. 

nr. 57 din 20 ian. 2006 (aprobată prin L. nr. 180/ 2006, publicată în M. Of. nr. 443 din 23

mai 2006), O.G. nr. 35/2006, publicată în M. Of. nr. 675 din 7 aug. 2006 (rectificată în

M. Of. nr. 742 din 31 aug. 2006), aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 399/2006,
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din 26 apr. 2010.



meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile

prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A;

C. beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul

asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care nu se află în

una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar sunt:

a) asociaţi, comanditari sau acţionari;

b) administratori sau manageri care au încheiat contract de

administrare ori de management;

c) membri ai asociaţiei familiale;

d) autorizate să desfăşoare activităţi independente;

e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru

concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii

pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început

stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.*

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au calitatea de pensionari,

nu sunt asigurate conform prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia

pensionarilor de invaliditate gradul III şi a pensionarilor nevăzători,

care se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. c) şi d).

Art. 2. – (1) Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale

de sănătate, la care au dreptul asiguraţii, în condiţiile prezentei ordonanţe

de urgenţă, sunt:

a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară

de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;

b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor

şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate

ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;

d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;

e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.

(2) Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de

sănătate prevăzute la alin. (1) sunt denumite în continuare concedii şi
indemnizaţii.

Art. 3. – Dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute la art. 2 

alin. (1) este condiţionat de plata contribuţiei de asigurări sociale de

sănătate destinată suportării acestor indemnizaţii, denumită în continuare

contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii.

Resurse umane
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Art. 3

1

. – Pentru a beneficia de concedii și indemnizații de

asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să îndeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de

prezenta ordonanță de urgență;

b) să prezinte adeverința de la plătitorul de indemnizații din

care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate

temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepția

urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase

din grupa A;

c) să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz,

în intervalul de timp și în condițiile stabilite prin normele de

aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea exercitării

verificării de către reprezentanții plătitorilor de indemnizații de

asigurări sociale de sănătate.*

Art. 4. – (1) Abrogat. **

(2) Cota de contribuție pentru concedii și indemnizații,

destinată exclusiv finanțării cheltuielilor cu plata drepturilor

prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, este de 0,85%,

aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile repre -

zentând indemnizație de șomaj, asupra veniturilor supuse

impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul

de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. 1 alin.

(2) lit. e), și se achită la bugetul Fondului național unic de asigurări

sociale de sănătate.***

(3) Veniturile provenite din cota de contribuţie pentru concedii şi

indemnizaţii prevăzută la alin. (2) se prevăd distinct la partea de venituri

a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta

ordonanţă de urgenţă se prevăd distinct la partea de cheltuieli a

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(5) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depăşesc

cheltuielile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se reportează

în anul următor.

(6) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul execuţiei

bugetare şi deficitul anual rezultat în condiţiile aplicării prevederilor

prezentei ordonanţe de urgenţă se acoperă din disponibilităţile
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înregistrate în anii precedenţi cu această destinaţie sau de la bugetul

de stat, după caz.*

(7) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţiile prevăzute de

prezenta ordonanţă de urgenţă, care se realizează, potrivit dispoziţiilor

legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile

datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederilor

bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului

aprobat.

(8) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze

modificările prevăzute la alin. (7) şi este obligat să raporteze Ministerului

Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea

în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 5. – începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei

ordonanţe de urgenţă, cota de contribuţie prevăzută la art. 4 alin. (2) se

datorează şi se achită de către:

a) angajatori pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. Aşi B;

b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj

pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. C;

c) persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 6. – (1) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 au

obligația să calculeze și să vireze la Fondul național unic de

asigurări sociale de sănătate cota de contribuție pentru concedii

și indemnizații.**

(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) au

obligaţia plăţii cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de

0,85%, aplicată la fondul de salarii realizat, cu respectarea

prevederilor legislaţiei financiar-fiscale în materie. Prin fond de
salarii realizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege

totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor

salariale sau de natură salarială.*

(3) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) au obligaţia de a depune

lunar la casele de asigurări de sănătate declaraţii privind evidenţa

obligaţiilor de plată către Fondul naţional unic de asigurări sociale

de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii şi privind evidenţa

nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii,

după caz.*

Resurse umane

676

* Modificat prin L. nr. 399/2006.

** Modificat prin O.U.G. nr. 36/2010.



(4) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) au obligaţia de a pune la

dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate

documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea

stabilirii obligaţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de

sănătate.*

(5) în situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota

de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85% se datorează

asupra drepturilor reprezentând indemnizaţie de şomaj.*

(6) Pentru a beneficia de concedii și indemnizații, persoanele

prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate să depună declarația de

asigurare pentru concedii și indemnizații la casa de asigurări de

sănătate la care sunt luate în evidență ca plătitori de contribuție

de asigurări sociale de sănătate. Cota de contribuție pentru

concedii și indemnizații de 0,85% se datorează asupra veniturilor

supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau

asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială,

pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e).**

(7) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi

asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi se

suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru

accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile

legii, după caz.*

(8) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi

indemnizaţii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) nu poate

fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna

pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare

a 12 salarii minime brute pe ţară.*

(9) Baza de calcul lunară a contribuției pentru concedii și

indemnizații pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu poate

depăși plafonul a 12 salarii minime brute pe țară.**

Art. 7. – Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor

prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o lună realizată în ultimele

12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.*

Art. 8. – (1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de

sănătate, prevăzut la art. 7, se constituie din însumarea perioadelor:
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a) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi inde m -

nizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv

de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli

profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj;*

b) abrogată;**

c) abrogată.**

(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări

sociale de sănătate perioadele în care asiguratul beneficiază de

concediile şi indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări

sociale de sănătate şi perioadele în care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat

potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia

absolvirii acestora;

c) a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea

copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu

handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea

creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv

perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile

prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.***

(4) Perioadele prevăzute la alin. (2) şi (3) se asimilează stagiului

de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat

stagii de cotizare în înţelesul prevederilor prezentei ordonanţe de

urgenţă.

Art. 9. – Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru

incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, în

cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bol i lor

infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. Lista cuprinzând

urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din

grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. – (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute la art. 2

se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele
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12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 

12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează

contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.*

(2) În situația în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit

prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemni za țiilor

se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare pre vă zute la

art. 8 alin. (2) și (3), veniturile care se iau în considerare sunt:

a) indemnizațiile de asigurări sociale de care au beneficiat

asigurații, prevăzute la art. 8 alin. (2);

b) salariul de bază minim brut pe țară din perioadele respec -

tive, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a) și b);

c) indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de

până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani,

potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările

și completările ulterioare, respectiv indemnizația pentru creșterea

copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, potrivit

Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. c).**

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul pensionarilor de

invaliditate gradul III, al pensionarilor nevăzători, pe perioada în care se

află în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1)lit. A şi B şi alin. (2) lit. c) 

şi d).

(4) în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună,

pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul a indemni -

zaţiilor o constituie venitul lunar din prima lună de activitate pentru

care s-a stabilit să se plătească contribuţia, cu respectarea

prevederilor alin. (2).*

(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile

calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare.

(6) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în

vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate

nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru,

prevăzute prin contractele colective de muncă.

Art. 11. – (1) Asiguraţii beneficiază de concedii şi de indemnizaţii, în

baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform regle men -

tărilor în vigoare.
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(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, medic curant
este orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări

de sănătate, precum şi orice alt medic cu autorizaţie de liberă

practică valabilă şi care încheie o convenţie în acest sens cu casele

de asigurări de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de

urgenţă.*

CAPITOLUL II 

Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate 

temporară de muncă

Art. 12. – Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se

suportă după cum urmează:

A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate

temporară de muncă;*

B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,

începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până

la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a

pensionării acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor

asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C şi alin. (2).

Art. 13. – (1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru

incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în

interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire.*

(2) începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către

medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului

expert al asigurărilor sociale.*

(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru

incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli

speciale şi se diferenţiază după cum urmează:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară

şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări

de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului

Sănătăţii;

b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către

medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru
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tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor

suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;

c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză

pulmonară operată şi osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în

intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară,

cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Art. 14. – (1) Medicul primar sau, după caz, medicul specialist în

afecţiunea principal invalidantă poate propune pensionarea de invaliditate

dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a

indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzute de

prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării, medicul

prevăzut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste

183 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii

asiguratului în activitate.

(3) Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea

concediului medical pentru continuarea programului recuperator,

reducerea programului de lucru, reluarea activităţii în raport de pregătirea

profesională şi de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.

(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face

pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa

Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită

în continuare CNPAS, împreună cu CNAS, în raport cu evoluţia

cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.*

Art. 15. — În cazul în care medicul expert al asigurărilor sociale a emis

avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizaţiei pentru

incapacitate temporară de muncă se face până la sfârşitul lunii următoare

celei în care s-a emis avizul, fără a se depăşi durata maximă de

acordare a concediului, prevăzută de art. 14 alin. (4).

Art. 16. – (1) Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a

survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată

beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă,

concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele

neefectuate să fie reprogramate.

(2) Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de

muncă, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care se află

şi în una dintre situaţiile menţionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B,

precum şi pensionarii de invaliditate gradul III sau, după caz, pensionarii
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nevăzători, care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) 

lit. c) şi d).

Art. 17. – (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate

temporară de muncă se determină prin aplicarea procentului de 75%

asupra bazei de calcul stabilite conform art. 10.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate

temporară de muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii,

precum şi de o boală infectocontagioasă din grupa A şi de urgenţe

medico-chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute la art. 9, este de 100%

din baza de calcul stabilită conform art. 10.

CAPITOLUL III

Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

şi recuperarea capacităţii de muncă

Art. 18. – În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii

de muncă, asiguraţii pot beneficia de:

a) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină;

c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de

recuperare.

Art. 19. – (1) Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu

o pătrime din durata normală se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art. 1

alin. (1) lit. A şi B, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata

normală de muncă.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, la propunerea

medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale,

pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de

concediu, în una sau mai multe etape.

(3) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru reducerea timpului

de muncă este egal cu diferenţa dintre baza de calcul stabilită conform

art. 10 şi venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului

normal de muncă, fără a depăşi 25% din baza de calcul.

Art. 20. – (1) Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă

asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei

boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia

de sănătate publică.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă

75% din baza de calcul stabilită conform art. 10.
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Art. 21. – (1) Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă

pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de

tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă, pe baza

biletului de trimitere, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului

de asigurări sociale de sănătate.

(2) Tratamentul balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă

se desfăşoară în conformitate cu prevederile programului individual

de recuperare întocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului

expert al asigurărilor sociale. în funcţie de natura, stadiul şi

prognosticul bolii, structurat pe etape.

(3) În funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului, durata

tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabileşte de

medicul curant.

(4) Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se

realizează în unităţi sanitare specializate aflate în relaţie contractuală

cu casele de asigurări de sănătate.

(5) După fiecare etapă prevăzută în programul individual de

recuperare, asiguraţii sunt supuşi reexaminării medicale. În funcţie

de rezultatele acesteia, medicul exprt al asigurărilor sociale poate

propune medicului curant actualizarea programului individual de

recuperare sau, după caz, recomandă reluarea activităţii profesionale

ori propune pensionarea de invaliditate.

(6) Plata indemnizaţiilor nu se cuvine pe perioadele în care

asiguratul, din motive imputabile lui, nu îşi îndeplineşte obligaţia de

a urma şi de a respecta programul individual de recuperare.

(7) Controlul recomandărilor medicului specialist şi al programului

individual de recuperare, precum şi respectarea acestora de către

asigurat se realizează de către organele specializate din structura

CNAS, respectiv casele de asigurări de sănătate.*

Art. 22. – (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 18 lit. a) şi b) se suportă

integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de

sănătate, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Costurile tratamentului balnear, precum şl cele ale acţiunilor de

recuperare a capacităţii de muncă, prevăzute la art. 18 lit. c), se suportă

din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în

condiţiile prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.
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CAPITOLUL IV 

Concediul şi indemnizaţia de maternitate

Art. 23. – (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie,

pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază

de indemnizaţie de maternitate.

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu se mai află,

din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 

alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de

asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive

imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate

de către angajatori sau asimilaţii acestora.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), baza de calcul a indemnizaţiei

de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora

s-a calculat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, din ultimele 6 luni

anterioare datei pierderii calităţii de asigurat, cu respectarea prevederilor

art. 10.

Art. 24. – (1) Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de

63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă

de 63 de zile după naştere.

(2) Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în

funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare,

în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie

de 42 de zile calendaristice.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de

concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.

(4) În situaţia copilului născut mort sau în situaţia în care acesta

moare în perioada concediului de lăuzie, indemnizaţia de maternitate

se acordă pe toată durata acestuia.

Art. 25. – (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de maternitate este

de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

(2) Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

CAPITOLUL V 

Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav

Art. 26. – (1) Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru

îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului
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cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei

de 18 ani.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se suportă integral din bugetul

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 27. – (1) Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului

bolnav, opţional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul îndeplineşte

condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 7.

(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă îndeplineşte condiţiile

cerute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru acordarea acestora,

şi asiguratul care, în condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore,

căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în

plasament.

Art. 28. – Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de

până la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente

până la împlinirea vârstei de 18 ani se acordă pe baza certificatului de

concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru

persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz.

Art. 29. – Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 27

alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un

copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu

boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat ghipsat,

este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical

în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant, iar după depăşirea

termenului de 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea

medicului expert al asigurărilor sociale.*

Art. 30. – Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea

copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

CAPITOLUL VI 

Concediul şi indemnizaţia de risc maternal

Art. 31. – (1) Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în

condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003

privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări

şi completări prin Legea nr. 25/2004.
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(2) Pe durata concediului de risc maternal se acordă o indemnizaţie

de risc maternal care se suportă integral din bugetul Fondului naţional

unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără

condiţie de stagiu de cotizare.

(4) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) reprezintă 75% din

baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 10.

CAPITOLUL VII 

Alte dispoziţii privind indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate

Art. 32. – (1) în cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă

temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori

fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară,

lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de

lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), care s-au născut anterior ivirii

acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări

sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şl în situaţia în care a expirat

termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, a

expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a expirat

mandatul în baza căruia a desfăşurat activitate în funcţii elective sau în

funcţii numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti.

(3) Drepturile achitate în condiţiile prevăzute la alin. (1) urmează a

fi recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la angajator,

după caz, conform legii.

Art. 33. – Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai

multe situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfăşoară

activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform

prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şl se

plătesc, după caz, de fiecare angajator.

Art. 34. – Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA,

a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav,

pentru reducerea timpului de muncă și pentru carantină, precum

și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu

medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni.*
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Art. 35. – (1) Pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate

temporară de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu

întrerupere între ele, acestea se Iau în considerare separat, durata lor

nu se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12.

(2) În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună

două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără

întrerupere între ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de

muncă se calculează şi se plăteşte separat, iar plata se suportă conform

art. 12.

Art. 36. – (1) Calculul şl plata indemnizaţiilor prevăzute de prezenta

ordonanţă de urgenţă se fac pe baza certificatului de concediu medical

eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.

(2) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel

mal târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat

concediul.

(3) Plata indemnizaţiilor se face lunar de către:

a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe

luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B;

b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj,

până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat

concediul medical;

c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare

celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevă -

zuţi la art. 1 alin. (2) şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2)

şi la art. 32.

Art. 37. – Cuantumul indemnizaţiilor acordate pe o perioadă mai mare

de 90 de zile se poate indexa, în condiţiile stabilite prin hotărâre a

Guvernului.

Art. 38. – (1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc

asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,

se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de

sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi

indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.

(2) Sumele reprezentând indemnizații plătite de către angajatori

asiguraților, care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceștia

în luna respectivă, se recuperează din contribuțiile datorate

pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului național unic de

asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu

această destinație, în condițiile reglementate prin normele de

aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Aceste sume nu pot fi
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recuperate din sumele constituite reprezentând contribuții de

asigurări sociale de sănătate.*

Art. 39. – (1) Indemnizaţiile se achită beneficiarului, reprezentantului

legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta.

(2) Indemnizaţiile cuvenite şi neachitate asiguratului decedat se

plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora,

persoanei care dovedeşte că l-a îngrijit până la data decesului.

Art. 40. – (1) Indemnizațiile pot fi solicitate pe baza actelor

justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care benefi -

ciarul era în drept să le solicite.*

(2) Cuantumul indemnizaţiilor solicitate potrivit alin. (1) se achită la

nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.

Art. 41. – Plata indemnizaţiilor încetează începând cu ziua următoare

celei în care:

a) beneficiarul a decedat;

b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea

indemnizaţiilor;

c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care

România nu are încheiată convenţie de asigurări sociale;

d) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care

România a încheiat convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul

acesteia se prevede că indemnizaţiile se plătesc de către celălalt stat.

Art. 42. – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţii se

recuperează de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani.

(2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către

angajator sau, după caz, de instituţia care efectuează plata acestor

drepturi.

(3) Casele de asigurări de sănătate recuperează sumele plătite

necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3).

(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor de asigurări de

sănătate se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei

respective, care constituie titlu executoriu.

(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai

urmăresc. 

Art. 43. – (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizaţii, ca

urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la

acesta, inclusiv dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a

prejudiciului.
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(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din

cauza decesului asiguraţilor, se recuperează de la moştenitori, în

condiţiile dreptului comun.

(3) Debitele provenite din indemnizaţiile prevăzute de prezenta

ordonanţă de urgenţă se recuperează prin executorii proprii ai CNAS

şi ai caselor de asigurări de sănătate şi constituie venituri ale bugetului

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 44. – (1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se

datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă

de urgenţă, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,

datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale

de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora.

(2) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii nu se datorează

asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de

urgenţă, cu excepţia contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii,

datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale

de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora şi, respectiv,

a indemnizaţiilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.*

Art 45. – (1) Perioadele în care asiguraţii prevăzuţi la art. 1 

alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţiile prevăzute la art. 2

constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, pentru

aceste indemnizaţii datorându-se contribuţia de asigurări sociale

reglementată de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi

completările ulterioare, şi ale legii bugetului asigurărilor sociale

de stat, care se achită bugetului asigurărilor sociale de stat.*

(2) Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale pentru

asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), precum şi cotele de contribuţie

de asigurări sociale datorate integral de asiguraţii prevăzuţi la art.

1 alin. (2) se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază

minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor

lucrătoare din concediul medical, şi se suportă din cuantumul brut

al indemnizaţiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe

de urgenţă.*

(3) Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator

pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cuvenite

asiguraţilor se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de

bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului

zilelor lucrătoare din concediul medical.*
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(4) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează

lunar de către plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3). Contribuţia de

asigurări sociale se virează până la data de 25 a lunii următoare celei

pentru care se efectuează plata drepturilor salariale şi/sau a

veniturilor de natură salarială.*

Art. 46. – (1) În vederea determinării punctajului anual, necesar

stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, pentru stagiile

de cotizare realizate în condiţiile prevăzute la art. 45 se utilizează salariul

de bază minim brut pe ţară garantat în plată din perioadele respective.

(1

1

) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 33, la determinarea

punctajului anual se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară

garantat în plată, din perioadele respective, pentru fiecare dintre

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate achitate de fiecare

plătitor.**

(2) În situaţia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianua -

rie 2006, au beneficiat de concedii medicale şi indemnizaţiile aferente,

reglementate de legislaţia anterioară prezentei ordonanţe de urgenţă,

la determinarea punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie

în sistemul public de pensii se utilizează cuantumul indemnizaţiei

obţinute în perioadele respective.

CAPITOLUL VIII 

Contravenţii***

Art. 47. – (1) Constituie contravenţii faptele săvârşite prin

încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (3) şi (4).***

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, săvârşite prin

încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 36 alin. (3):***

a) refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor;***

b) calculul şi plata eronată a indemnizaţiilor;***

c) abrogată.****

(3) Constituie contravenție eliberarea certificatelor de concediu

medical de către medicii prescriptori, cu nerespectarea preve de -

rilor legale în vigoare.*****
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Art. 48. – (1) Contravențiile prevăzute la art. 47 se sancțio nează

după cum urmează:

a) cele prevăzute la alin. (1) și (2), cu amendă de la 2.500 lei la

5.000 lei;

b) cele prevăzute la alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Sumele încasate din aplicarea amenzilor prevăzute la 

alin. (1) constituie venituri la Fondul național unic de asigurări

sociale de sănătate.*

Art. 49. – Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 47 şi aplicarea

amenzilor corespunzătoare se fac de către organele de control ale

CNAS şl ale caselor de asigurări de sănătate.

Art. 50. – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, referitoare la

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, se completează cu prevederile

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu

modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IX 

Control şi jurisdicţie

Art. 51. – (1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale

şi de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizează de

către echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate

din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurări de sănătate. În

cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurări de sănătate,

cooptează reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de

sănătate publică şi ai direcţiilor medicale ori ai structurilor similare

din ministerele şi instituţiile din administraţia publică centrală cu reţea

sanitară proprie.**

(2) Controlul se realizează ca urmare a sesizării casei de asigurări

de sănătate de către plătitori, precum şi prin sondaj, la iniţiativa

autorităţilor abilitate să realizeze controlul.**

(3) Controlul privind respectarea obligațiilor prevăzute în

convențiile încheiate de către medicii curanți cu casele de

asigurări de sănătate se efectuează de către organele de control

ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurări de sănătate.***
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(3

1

) Verificarea prezenței asiguraților aflați în incapacitate

temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reședința

indicată se efectuează de către plătitorii de indemnizații, însoțiți,

dacă este cazul, de un reprezentant al poliției, avându-se în vedere

programul individual de recuperare recomandat de către medicul

specialist. Verificarea prezenței asiguraților nu va afecta drepturile

și libertățile cetățenești garantate de Constituția României,

republicată.*

(3

2

) Pentru persoanele aflate în incapacitate temporară de

muncă ce refuză verificarea prezenței în condițiile alin. (3

1

), plata

indemnizațiilor încetează de la data la care s-a constatat acest

fapt, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare

a prezentei ordonanțe de urgență.*

(3

3

) Nerespectarea prevederilor art. 3

1

lit. c) atrage neplata

indemnizației de asigurări sociale de sănătate începând cu data

de la care s-a constatat aceasta.*

(4) În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei

ordonanţe de urgenţă, vor fi sesizate comisiile de disciplină din

cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecărui judeţ, respectiv

din cadrul Colegiului Medicilor din Bucureşti sau, după caz, din

cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, pe domeniul de

com pe tenţă, precum şi unităţile cu care medicii se află în relaţii

con tractuale, pentru luarea măsurilor legale ce se impun.**

(5) Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a

consiliilor judeţene ale medicilor şi al municipiului Bucureşti vor

aplica măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, în situaţia în care

constată nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă

cu privire la eliberarea certificatelor medicale.**

(6) La nivelul CNAS, respectiv al caselor de asigurări de sănătate,

se constituie comisii mixte de analiză a concediilor medicale,

conform protocolului încheiat între CNAS-CNPAS şi medicii de

expertiză.**

Art. 52. – Litigiile care au ca obiect modul de calcul şi de plată a

indemnizaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se soluţio -

nează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit jurisdicţiei

asigurărilor sociale.
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CAPITOLUL X 

Dispoziţii finale

Art. 53. – (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) se pot

transfera în ţările în care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa,

în condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care

România este parte.

(2) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se poate face în

moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a

convenit.

Art. 54. – Abrogat.*

Art. 55. – (1) Conţinutul şi forma formularelor de concedii medi cale,

ale formularelor cu regim special care conţin elemente de protecţie

împotriva falsificării sau contrafacerii, precum şi ale altor formulare

necesare aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin

ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui

CNAS şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.**

(2) Costurile generate de tipărirea documentelor şi formularelor

prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate, cu posibilitatea recuperării acestora în

condiţiile stabilite de CNAS.

Art. 56. – în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de

60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I,

se vor elabora norme de aplicare, aprobate prin ordin comun al

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.

Art. 57. – CNAS, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de

Asigurări Sociale şi Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi

Recuperare a Capacităţii de Muncă vor încheia un protocol privind

activitatea desfăşurată de medicii experţi ai asigurărilor sociale, potrivit

prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 58. – (1) Necesarul de personal la CNAS şl la casele de

asigurări de sănătate, pentru realizarea activităţilor de evidenţă şi

control rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de

urgenţă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(2) Activitatea de declarare, constatare, control, colectare şi

soluţionare a contestaţiilor privind contribuţiile pentru concedii şi
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indemnizaţii datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice

care au calitatea de angajator se realizează de Ministerul Finanţelor

Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile

legii.*

Art. 59. – Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare pe data de

1 ianuarie 2006.

Art. 60. – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de

urgenţă se abrogă prevederile referitoare la concediul şi indemnizaţia

pentru incapacitate temporară de muncă, concediul şi indemnizaţiile

pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă,

concediul şl indemnizaţia pentru maternitate, concediul şi indemnizaţia

pentru îngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-

101, art. 103-125, art. 129-134 şi la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie

2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte

dispoziţii contrare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se

abrogă art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003

privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări

şi completări prin Legea nr. 25/2004.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se

abrogă art. 5 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru

accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările şi

completările ulterioare.

(4) Sunt şi rămân în vigoare prevederile art. 109 alin. (2) şi ale 

art. 117 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor

şi altor categorii de asiguraţi decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă

de urgenţă.

(5) Pentru personalul civil care îndeplineşte funcţii de demnitate

publică, funcţii publice sau este încadrat cu contract individual de

muncă în instituţiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr.

346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prestaţiile aferente

accidentelor de muncă sau bolilor profesionale se calculează în condiţiile

prevăzute de această lege şi se suportă de la bugetul de stat, prin

bugetele acestor instituţii.
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Art. 61. – Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile

şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile

din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu

excepţia cadrelor militare în activitate şi a funcţionarilor publici cu statut

special.

Art. 62. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea

ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg

din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în volumul şi

în structura bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de

sănătate, respectiv ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006,

cu menţinerea echilibrului bugetar.

NOTA EDITORULUI

Reproducem în continuare prevederile: 

– art. I şi II din O.U.G. nr. 91/2006 
„Art. I. – Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii

prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată

cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu care se dimi -

nuează cotele de contribuţii de asigurări sociale stabilite prin Legea

bugetului asigurărilor sociale de stat, este de 0,75 puncte procentuale

pentru întregul an 2006.

Art. II. – Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de

0,85%, prevăzută la art. 4 alin. (1) şi (2) şi la art. 6 alin. (2), (5) şi (6) din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări

şi completări prin Legea nr. 399/2006, se aplică începând cu data de 

1 ianuarie 2007. Pentru întregul an 2006, cota este de 0,75%.”

– art. II și III din O.U.G. nr. 36/2010
„Art. II. – Certificatele de concediu medical eliberate până la data

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se depun la casele

de asigurări de sănătate în termen de 90 de zile de la intrarea în

vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III. – În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a pre -

zentei ordonanțe de urgență se vor aproba, prin ordin comun al

ministrului sănătății, al ministrului administrației și internelor și al
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președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, normele de

aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3

1

) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări

sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și

completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.”

Resurse umane
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CASA NAȚIONALĂ

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDINUL nr. 60/32*

din 27 ianuarie 2006

pentru aprobarea Normelor de aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile

şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate

Publicat în M. Of. nr. 147 din 16 februarie 2006

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 6.586/2006 al

Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 298/2006 al Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, al

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea

şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările

şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi

completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile
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* O. nr. 60/32/2006 a fost modificat și completat prin O. nr. 283/141/2006, publicat

în M. Of. nr. 292 din 31 mart. 2006, O. nr. 526/213/2006, publicat în M. Of. nr. 447 din

24 mai 2006, O. nr. 830/175/2007, publicat în M. Of. nr. 519 din 1 aug. 2007, și 

O. nr. 430/470/2010, publicat în M. Of. nr. 312 din 12 mai 2010.
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