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 ------------     *) Textul iniŃial a fost publicat în MONITORUL 
OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2002. Aceasta este forma 
actualizatã de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" 
S.A. Piatra Neamt valabila la data de 17 Martie 2011, cu 
modificãrile şi completãrile aduse de: ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 
124 din 2 octombrie 2002; ORDONANłA DE URGENTA nr. 147 din 31 
octombrie 2002; LEGEA nr. 4 din 9 ianuarie 2003; DECIZIA nr. 217 
din 15 mai 2003; LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003; ORDONANłA nr. 86 
din 28 august 2003; LEGEA nr. 519 din 3 decembrie 2003; LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004; LEGEA nr. 512 din 22 noiembrie 2004; 
LEGEA nr. 580 din 14 decembrie 2004; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 
din 18 octombrie 2005; LEGEA nr. 380 din 15 decembrie 2005; LEGEA 
nr. 487 din 27 decembrie 2006; ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 91 din 26 
septembrie 2007; LEGEA nr. 387 din 31 decembrie 2007; ORDONANłA 
DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 
192 din 25 noiembrie 2008 abrogatã de ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 
226 din 30 decembrie 2008; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 28 din 18 
martie 2009; LEGEA nr. 12 din 26 ianuarie 2010; LEGEA nr. 118 din 
30 iunie 2010; LEGEA nr. 233 din 7 decembrie 2010; ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 
117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011. 

 

    **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. II din LEGEA nr. 580 din 14 decembrie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.214 din 17 decembrie 2004, 
dispoziŃiile prezentei legi se aplicã angajatorilor care 
încadreazã în muncã absolvenŃi dupã intrarea în vigoare a 
acesteia. 
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    ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform pct. 30 al art. I din ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 144 
din 18 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 
1 noiembrie 2005, în cuprinsul legii, sintagmele "salariul de 
bazã minim brut pe Ńarã" şi "salariul minim brut pe Ńarã" se 
înlocuiesc cu sintagma "salariul de bazã minim brut pe Ńarã 
garantat în platã", iar sintagma "venituri mai mici decât 
indemnizaŃia de şomaj" se înlocuieşte cu sintagma "venituri mai 
mici decât salariul de bazã minim brut pe Ńarã garantat în 
platã". 
    În cuprinsul legii, expresia "neimpozabilã" se eliminã, 
întrucât regimul fiscal aplicabil sumelor acordate potrivit legii 
este reglementat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare. 

 

    ****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea 
şi funcŃionarea Ministerului Muncii, Familiei şi EgalitãŃii de 
Şanse. Denumirile anterioare ale acestui minister au fost 
înlocuite direct în textul acestei forme actualizate. 
    HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 a fost abrogatã de art. 29 din 
HOTARAREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 care a reglementat 
organizarea şi funcŃionarea Ministerului Muncii, Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a 
realizat direct în textul formei actualizate. 

 

    *****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. 5 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, de la data 
intrãrii în vigoare a prezentei legi, cuantumul indemnizaŃiei de 
şomaj stabilit în condiŃiile prevãzute de Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii 
forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi 
aflat în platã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sau 
care se stabileşte ori se repune în platã dupã suspendare, 
potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrãrii în vigoare 
a prezentei legi, precum şi drepturile bãneşti care se acordã 
lunar din bugetul asigurãrilor pentru şomaj în funcŃie de 
cuantumul indemnizaŃiei de şomaj stabilite potrivit legii se 
diminueazã cu 15%. 

 

    ******) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Art. II din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 
prevede: 
    "(1) Persoanele al cãror drept la indemnizaŃie de şomaj a 
fost stabilit înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei 
ordonanŃe de urgenŃã beneficiazã de acest drept în cuantumul 



aflat în platã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanŃe 
de urgenŃã. 
    (2) Persoanele pentru care, la data intrãrii în vigoare a 
prezentei ordonanŃe de urgenŃã, plata indemnizaŃiei de şomaj este 
suspendatã în condiŃiile legii şi repunerea în platã a acestui 
drept se realizeazã ulterior acestei date beneficiazã de dreptul 
la indemnizaŃie de şomaj în cuantumul stabilit şi, dupã caz, 
recalculat pânã la data suspendãrii plãŃii acestui drept." 

 

    *******) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. VII din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 
februarie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 
februarie 2011, persoanele care solicitã dreptul la indemnizaŃie 
de şomaj înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei 
ordonanŃe de urgenŃã beneficiazã de acest drept în condiŃiile 
stabilite de prevederile legale în vigoare la data solicitãrii 
dreptului. 

 

    Parlamentul României adopta prezenta lege. 

 

    CAP. I 
    DispoziŃii generale 

 

    ART. 1 
    In România fiecãrei persoane ii sunt garantate dreptul de a-
si alege liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la 
asigurãrile pentru şomaj. 
    ART. 2 
    Prevederile prezentei legi reglementeazã mãsurile pentru 
realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea 
protecŃiei persoanelor pentru riscul de şomaj, asigurãrii unui 
nivel ridicat al ocupãrii si adaptãrii forŃei de munca la 
cerinŃele pieŃei muncii. 
    ART. 3 
    Mãsurile prevãzute de prezenta lege au drept scop realizarea 
urmãtoarelor obiective pe piaŃa muncii: 
    a) prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale 
acestuia; 
    b) încadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in 
cãutarea unui loc de munca; 
    c) sprijinirea ocupãrii persoanelor aparŃinând unor categorii 
defavorizate ale populaŃiei; 
    d) asigurarea egalitãŃii sanselor pe piaŃa muncii; 
    e) stimularea şomerilor in vederea ocupãrii unui loc de 
munca; 
    f) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor in 
cãutarea unui loc de munca; 
    g) îmbunãtãŃirea structurii ocupãrii pe ramuri economice si 
zone geografice; 
    h) creşterea mobilitatii forŃei de munca in condiŃiile 
schimbãrilor structurale care se produc in economia naŃionala; 



    i) protecŃia persoanelor in cadrul sistemului asigurãrilor 
pentru şomaj. 
    ART. 4 
    (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse 
orice fel de discriminãri pe criterii politice, de rasa, 
naŃionalitate, origine etnicã, limba, religie, categorie socialã, 
convingeri, sex si vârsta. 
    (2) Mãsurile si drepturile speciale acordate prin prezenta 
lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie 
discriminare in sensul prevederilor alin. (1). 

 

    CAP. II 
    Concepte privind piaŃa muncii 

 

    SECłIUNEA 1 
    Termeni si expresii utilizate 

 

    ART. 5 
    In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile 
de mai jos au urmãtoarele semnificaŃii: 
    I. angajator - persoana juridicã sau persoana fizica cu 
sediul, respectiv domiciliul, in România ori sucursala, filiala, 
agenŃia, reprezentanta din România a unei persoane juridice 
strãine cu sediul in strãinãtate, autorizata potrivit legii, care 
încadreazã forta de munca in condiŃiile legii; 
    II. loc de munca - cadrul in care se desfãşoarã o activitate 
din care se obŃine un venit si in care se materializeaza 
raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de 
serviciu;  

 

 

    III. persoanã în cãutarea unui loc de muncã - persoana care 
face demersuri pentru a-şi gãsi un loc de muncã, prin mijloace 
proprii sau prin înregistrare la agenŃia pentru ocuparea forŃei 
de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã 
caz, reşedinŃa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, 
acreditat în condiŃiile legii; 

 

    Pct. III al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    IV. şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele 
condiŃii: 
    a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 
16 ani şi pânã la îndeplinirea condiŃiilor de pensionare; 
    b) starea de sãnãtate şi capacitãŃile fizice şi psihice o fac 
aptã pentru prestarea unei munci; 

 

    c) nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau 
realizeazã, din activitãŃi autorizate potrivit legii, venituri 



mai mici decât valoarea indicatorului social de referinŃã al 
asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forŃei de muncã, 
în vigoare; 

 

    Lit. c) a pct. IV al art. 5 a fost modificatã de pct. 1 al 
art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat 
urmãtoare, dacã s-ar gãsi un loc de muncã. 

 

    Pct. IV al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    IV^1. şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte 
cumulativ condiŃiile prevãzute la pct. IV şi se înregistreazã la 
agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã în a cãrei razã 
teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinŃa ori la 
alt furnizor de servicii de ocupare, care funcŃioneazã în 
condiŃiile prevãzute de lege, în vederea obŃinerii unui loc de 
muncã. 

 

    Pct. IV^1 al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    V. stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-a 
datorat contribuŃia de asigurãri pentru şomaj atât de cãtre 
asigurat, cât şi de angajator sau, dupã caz, numai de cãtre 
asigurat, precum şi perioada pentru care persoanele asigurate în 
sistemul asigurãrilor pentru şomaj prin încheierea unui contract 
de asigurare pentru şomaj au datorat şi au plãtit contribuŃia de 
asigurãri pentru şomaj; 

 

    Pct. V al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011. 

 

    VI. asigurat - persoana fizicã ce realizeazã venituri, 
potrivit legii, şi pentru care angajatorul este obligat sã reŃinã 
şi sã plãteascã contribuŃia individualã de asigurãri pentru 
şomaj, precum şi persoana care se asigurã prin încheierea unui 
contract de asigurare pentru şomaj; 

 

    Pct. VI al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011. 

 

    VII. indemnizaŃie de şomaj - o compensaŃie parŃialã a 



veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncã 
sau a veniturilor absolvenŃilor instituŃiilor de învãŃãmânt care 
nu s-au putut încadra în muncã; 

 

    Pct. VII al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011. 

 

    VIII. mãsuri de stimulare a ocupãrii forŃei de munca - acele 
mãsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cãutarea unui 
loc de munca si, in mod deosebit, a şomerilor pentru a dobândi 
statutul de persoana ocupatã.  

 

    IX. Indicatorul social de referinŃã al asigurãrilor pentru 
şomaj şi stimulãrii ocupãrii forŃei de muncã, denumit în 
continuare indicator social de referinŃã, reprezintã unitatea 
exprimatã în lei la nivelul cãreia se raporteazã prestaŃiile 
bãneşti suportate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, acordate 
atât în vederea asigurãrii protecŃiei persoanelor în cadrul 
sistemului asigurãrilor pentru şomaj, cât şi în vederea 
stimulãrii anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în 
muncã, precum şi a angajatorilor pentru a încadra în muncã 
persoane în cãutarea unui loc de muncã. 

 

    Pct. IX al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din 
ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010. 

 

    SECłIUNEA a 2-a 
    Indicatori statistici privind piaŃa muncii 

 

    ART. 6 
    (1) La nivel naŃional si teritorial situaŃiile si evoluŃiile 
de pe piaŃa muncii sunt monitorizate, in principal, cu ajutorul 
unui sistem de indicatori statistici privind: 
    a) resursele de munca; 
    b) populaŃia activa; 
    c) populaŃia ocupatã; 
    d) somerii; 
    e) locurile de munca vacante; 
    f) indemnizaŃia de şomaj; 
    g) populaŃia iesita din şomaj prin ocupare, precum si prin 
pãrãsirea pieŃei muncii; 
    h) rata somajului. 
    (2) Sistemul de indicatori statistici si metodologia de 
calcul a acestora se stabilesc de Institutul NaŃional de 
Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale. 
    ART. 7 
    (1) AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca, pe 
baza documentelor primare de înregistrare a şomerilor, a 



comunicãrilor fãcute de furnizorii de servicii de ocupare 
acreditaŃi si de angajatori privind locurile de munca vacante, 
calculeazã indicatorii statistici prevãzuŃi la art. 6 alin. (1) 
lit. d)-h) si alŃi indicatori specifici pieŃei muncii. 
    (2) AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca 
elaboreazã, in funcŃie de necesitaŃi, analize, studii si 
cercetãri statistice speciale privind situaŃia si evoluŃia 
somajului si a ocupãrii, la nivel naŃional si teritorial, pe 
domenii de activitate. 
    ART. 8 
    (1) Pentru realizarea atribuŃiilor prevãzute la art. 7 
AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca asigura 
condiŃiile materiale, organizatorice si manageriale 
corespunzãtoare, elaboreazã si administreazã sistemul 
documentelor primare, constituie si exploateazã baza proprie de 
date. 
    (2) Pentru realizarea unor analize, studii si cercetãri 
statistice speciale de natura celor prevãzute la art. 7 alin. (2) 
AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca poate angaja si 
serviciile unor prestatori specializaŃi. 
    (3) Metodologia de realizare a cercetãrilor statistice 
speciale va fi avizatã, potrivit legii, de Institutul NaŃional de 
Statistica. 
    ART. 9 
    (1) AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca are 
obligaŃia sa facã publici indicatorii statistici privind piaŃa 
muncii, cu o periodicitate care va fi stabilitã o data cu 
sistemul de indicatori prevãzut la art. 6 alin. (1). 
    (2) AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca va pune 
la dispoziŃie Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale 
indicatorii statistici, rezultatele cercetãrilor statistice 
speciale, analizele si studiile statistice. 
    ART. 10 
    (1) Angajatorii au obligaŃia sa comunice agentiilor pentru 
ocuparea forŃei de munca judeŃene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, denumite in continuare agenŃii pentru ocuparea forŃei 
de munca, in cãror raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, 
toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucrãtoare 
de la vacantarea acestora. 
    (2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditaŃi au obligaŃia 
de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea forŃei de munca in 
a cãror raza îşi au sediul date privind numãrul şomerilor mediati 
si încadraŃi in munca. 
    ART. 11 
    In vederea elaborãrii strategiilor si politicilor, precum si 
pentru adoptarea unor mãsuri pe piaŃa muncii, la nivel naŃional, 
pe domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, 
Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale iniŃiazã 
reglementãri privind obligativitatea angajatorilor de a comunica 
informaŃiile necesare cu privire la forta de munca. 
    ART. 12 
    In sensul prezentei legi, Institutul NaŃional de Statistica 



are urmãtoarele atribuŃii: 
    a) calculeazã indicatorii statistici prevãzuŃi la art. 6 
alin. (1) lit. a)-c); 
    b) furnizeazã AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de 
Munca datele privind forta de munca, rezultate din cercetãrile 
statistice proprii; 
    c) elaboreazã in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale sistemul de indicatori statistici ai pieŃei 
muncii si metodologia de calcul a acestora; 
    d) avizeazã cercetãrile statistice speciale realizate de 
AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca sau de 
Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale. 

 

    SECłIUNEA a 3-a 
    Clasificarea ocupatiilor 

 

    ART. 13 
    Clasificarea ocupatiilor din România este sistemul de 
identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, 
care se elaboreazã de Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei 
Sociale in colaborare cu Institutul NaŃional de Statistica, cu 
alte ministere si instituŃii publice interesate si se aproba prin 
hotãrâre a Guvernului. 
    ART. 14 
    (1) Modificarea conŃinutului Clasificarii ocupatiilor din 
România se aproba prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale si cu avizul 
Institutului NaŃional de Statistica. 
    (2) Înscrierea de noi ocupaŃii in Clasificarea ocupatiilor 
din România se aproba, la solicitarea celor interesaŃi sau in 
baza unor reglementãri speciale, prin ordin al ministrului 
muncii, familiei şi protecŃiei sociale, care se publica in 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 15 
    Utilizarea Clasificarii ocupatiilor din România este 
obligatorie la completarea documentelor oficiale. 

 

    SECłIUNEA a 4-a 
    Categorii de beneficiari 

 

    ART. 16 
    Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in 
cãutarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmãtoarele 
situaŃii: 
    a) au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV 
lit c);  

 

    b) nu au putut ocupa loc de muncã dupã absolvirea unei 
instituŃii de învãŃãmânt; 

 

    Litera b) a art. 16 a fost modificatã de pct. 2 al art. VI 



din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011. 

 

    c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc 
schimbarea acestuia; 
    d) au obŃinut statutul de refugiat sau alta forma de 
protecŃie internaŃionala, conform legii;  

 

    e) cetãŃeni strãini sau apatrizi care au fost încadraŃi în 
muncã sau au realizat venituri în România, conform legii; 

 

    Litera e) a art. 16 a fost modificatã de pct. 1 al art. I din 
LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    f) nu au putut ocupa loc de munca dupã repatriere sau dupã 
eliberarea din detenŃie. 
   
  ART. 17  

 

    (1) În vederea stabilirii dreptului de indemnizaŃie de şomaj, 
şomerii prevãzuŃi la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot 
gãsi în una dintre urmãtoarele situaŃii: 

 

    Partea introductivã a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã 
de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    a) le-au încetat raporturile de muncã din motive neimputabile 
lor; 

 

    Litera a) a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã de pct. 3 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive 
neimputabile lor; 
    c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiŃi sau 
aleşi, dacã anterior nu au fost încadraŃi in munca sau dacã 
reluarea activitãŃii nu mai este posibila din cauza încetãrii 
definitive a activitãŃii angajatorului;  

 

    d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajaŃi pe 
baza de contract sau li s-a desfãcut contractul din motive 
neimputabile lor; 

 

    Litera d) a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã de pct. 1 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 124 din 2 octombrie 2002, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002. 

 



    e) le-a încetat raportul de munca in calitate de membru 
cooperator, din motive neimputabile lor;  

 

    f) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu 
realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãŃi autorizate 
potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului 
social de referinŃã, în vigoare; 

 

    Litera f) a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã de pct. 3 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    g) au încetat activitatea ca urmare a pensionãrii pentru 
invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de 
muncã şi nu au reuşit sã se încadreze în muncã; 

 

    Litera g) a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã de pct. 2 
al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    h) le-au încetat raporturile de muncã sau de serviciu din 
motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, 
potrivit legii; 

 

    Litera h) a alin. (1) al art. 17 a fost modificatã de pct. 2 
al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    Litera i) a alin. (1) al art. 17 a fost abrogatã de pct. 3 al 
art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    j) reintegrarea in munca, dispusã prin hotãrâre 
judecãtoreascã definitiva, nu mai este posibila la unitãŃile la 
care au fost încadrate in munca anterior, din cauza încetãrii 
definitive a activitãŃii, sau la unitãŃile care au preluat 
patrimoniul acestora; 
    k) le-a încetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza 
convenŃiei civile. 
    (2) Sunt asimilate şomerilor persoanele aflate in situaŃiile 
prevãzute la art. 16 lit. b), dacã îndeplinesc urmãtoarele 
condiŃii:  

 

    a) sunt absolvenŃi ai instituŃiilor de învãŃãmânt, în vârstã 
de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la 
absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit 
pregãtirii profesionale; 

 

    Litera a) a alin. (2) al art. 17 a fost modificatã de pct. 4 
al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 



MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    b) sunt absolvenŃi ai şcolilor speciale pentru persoane cu 
handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se 
încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale; 

 

    Litera b) a alin. (2) al art. 17 a fost modificatã de pct. 4 
al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    Litera c) a alin. (2) al art. 17 a fost abrogatã de pct. 3 al 
art. VI din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011. 

 

    CAP. III 
    Sistemul asigurãrilor pentru şomaj 

 

    SECłIUNEA 1 
    Categorii de asiguraŃi 
    ART. 18 
    (1) In sistemul asigurãrilor pentru şomaj sunt asigurate, in 
condiŃiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in 
continuare asiguraŃi. 
    (2) AsiguraŃii pot fi:  

 

    a) cetãŃenii romani care sunt încadraŃi in munca sau 
realizeazã venituri in România, in condiŃiile legii, cu excepŃia 
persoanelor care au calitatea de pensionari; 

 

    Litera a) a alin. (2) al art. 18 a fost modificatã de pct. 2 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 124 din 2 octombrie 2002, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002. 

 

    b) cetãŃeni romani care lucreazã in strãinãtate, in 
condiŃiile legii;  

 

    c) cetãŃeni strãini sau apatrizi care, pe perioada în care au 
domiciliul sau reşedinŃa în România, sunt încadraŃi în muncã sau 
realizeazã venituri, în condiŃiile legii. 

 

    Litera c) a alin. (2) al art. 18 a fost modificatã de pct. 5 
al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    (3) AsiguraŃii au obligaŃia sa plãteascã contribuŃiile de 
asigurãri pentru şomaj si au dreptul sa beneficieze de 
indemnizaŃie de şomaj, conform prezentei legi. 
    ART. 19 
    In sistemul asigurãrilor pentru şomaj sunt asigurate 
obligatoriu, prin efectul legii:  



    a) persoanele care desfãşoarã activitãŃi pe bazã de contract 
individual de muncã sau pe bazã de contract de muncã temporarã, 
în condiŃiile legii, cu excepŃia persoanelor care au calitatea de 
pensionari; 

 

    Litera a) a art. 19 a fost modificatã de pct. 6 al art. I din 
LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    b) funcŃionarii publici si alte persoane care desfãşoarã 
activitãŃi pe baza actului de numire; 
    c) persoanele care îşi desfãşoarã activitatea in funcŃii 
elective sau care sunt numite in cadrul autoritãŃii executive, 
legislative ori judecãtoreşti, pe durata mandatului;  

 

    d) soldaŃii şi gradaŃii voluntari; 

 

    Litera d) a art. 19 a fost modificatã de pct. 4 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru 
cooperator;  

 

    f) alte persoane care realizeazã venituri din activitãŃi 
desfãşurate potrivit legii şi care nu se regãsesc în una dintre 
situaŃiile prevãzute la lit. a)-e), în condiŃiile în care pentru 
aceste persoane asupra veniturilor respective existã obligaŃia, 
potrivit legii, de platã a contribuŃiei de asigurãri pentru 
şomaj. 

 

    Litera f) a art. 19 a fost modificatã de pct. 1 al art. X din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. 

 

    ART. 20 
    Se pot asigura in sistemul asigurãrilor pentru şomaj, in 
condiŃiile prezentei legi, urmãtoarele persoane: 
    a) asociat unic, asociaŃi; 
    b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii; 
    c) persoane autorizate sa desfãşoare activitãŃi independente; 
    d) membri ai asociaŃiei familiale; 
    e) cetãŃeni romani care lucreazã in strãinãtate, conform 
legii; 
    f) alte persoane care realizeazã venituri din activitãŃi 
desfãşurate potrivit legii si care nu se regãsesc in una dintre 
situaŃiile prevãzute la lit. a)-e).  

 

 

 



    ART. 21*) 
    Angajatorii la care îşi desfãşoarã activitatea persoanele 
prevãzute la art. 19 sunt obligaŃi sã depunã, potrivit 
prevederilor legale, pânã la data de 25 inclusiv a lunii 
urmãtoare celei pentru care se datoreazã veniturile persoanelor 
respective, declaraŃia privind obligaŃiile de platã a 
contribuŃiilor sociale şi evidenŃa nominalã a persoanelor 
asigurate, prevãzutã de lege. 

 

   Art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. X din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. XIII din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 
decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 
decembrie 2010, prevederile art. X se aplicã începând cu data de 
1 ianuarie 2011, cu excepŃia pct. 2, 5, 6, 7 şi 8, care se aplicã 
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. 

 

    ART. 22  

 

    (1) Persoanele prevãzute la art. 20 pot încheia contract de 
asigurare pentru şomaj cu agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã 
în a cãrei razã teritorialã îşi au domiciliul sau, dupã caz, 
reşedinŃa, dacã au cel puŃin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate 
în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurãrilor sociale 
de sãnãtate. 

 

    Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    (2) Venitul lunar pentru care se asigurã persoanele prevãzute 
la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de bazã minim brut 
pe Ńarã garantat în platã, stabilit potrivit legii, şi mai mare 
decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, 
stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se 
plãteşte contribuŃia de asigurare pentru şomaj. 

 

    Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. X din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. 

 

    SECłIUNEA a 2-a 
    Bugetul asigurãrilor pentru şomaj 

 

    ART. 23 
    (1) Bugetul asigurãrilor pentru şomaj cuprinde veniturile si 
cheltuielile sistemului asigurãrilor pentru şomaj. 
    (2) Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale 
fundamenteazã anual, pe baza propunerilor AgenŃiei NaŃionale 



pentru Ocuparea ForŃei de Munca, proiectul bugetului asigurãrilor 
pentru şomaj. 
    (3) Bugetul asigurãrilor pentru şomaj se aproba prin legea 
bugetului asigurãrilor sociale de stat. 
    ART. 24 
    (1) Veniturile bugetului asigurãrilor pentru şomaj se 
constituie din:  

 

    a) contribuŃiile angajatorilor şi ale persoanelor la care îşi 
desfãşoarã activitatea asiguraŃii prevãzuŃi la art. 19 lit. b)-
f), asimilate angajatorului, potrivit legii; 

 

    Litera a) a alin. (1) al art. 24 a fost modificatã de pct. 4 
al art. X din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. 

 

    b) contribuŃiile individuale ale persoanelor prevãzute la 
art. 19; 
    c) contribuŃiile datorate de persoanele care încheie contract 
de asigurare pentru şomaj; 
    d) venituri din alte surse, inclusiv din finanŃare externa. 

 

    (1^1) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri 
datorate bugetului asigurãrilor pentru şomaj se reîntregesc 
veniturile acestui buget, în funcŃie de natura sursei la care a 
fost creat debitul. 

 

    Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 7 al art. I 
din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    (2) In cazul in care sursele prevãzute la alin. (1) nu 
acoperã finanŃarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi 
acoperit prin subvenŃii de la bugetul de stat. 
    ART. 25 
    (1) Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor 
bugetului asigurãrilor pentru şomaj se realizeazã prin trezoreria 
statului.  

 

    (2) DisponibilitãŃile bãneşti înregistrate la finele anului 
de bugetul asigurãrilor pentru şomaj se reporteazã şi se 
utilizeazã în anul urmãtor. 

 

    Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din 
LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

 

    (3) DisponibilitãŃile bãneşti ale bugetului asigurãrilor 
pentru şomaj sunt purtãtoare de dobânzi. 



    Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 9 al art. I din 
LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    (4) Mãsurile de stimulare a ocupãrii forŃei de muncã a cãror 
finanŃare se asigurã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi 
care, potrivit prevederilor legale, continuã şi în anul bugetar 
urmãtor vor fi finanŃate din bugetul anului respectiv, din 
creditele aprobate cu acest scop. 

 

    Alin. (4) al art. 25 a fost introdus de pct. 1 al art. unic 
din LEGEA nr. 233 din 7 decembrie 2010 publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010. 

 

    ART. 26*) 
    Angajatorii au obligaŃia de a calcula şi de a plãti lunar o 
contribuŃie la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, a cãrei cotã 
prevãzutã de lege se aplicã asupra bazei de calcul al 
contribuŃiei datorate de angajator la bugetul asigurãrilor pentru 
şomaj, stabilitã potrivit legii, în situaŃia persoanelor 
asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevãzute la art. 19. 

 

   Art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. X din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. XIII din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 
decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 
decembrie 2010, prevederile art. X se aplicã începând cu data de 
1 ianuarie 2011, cu excepŃia pct. 2, 5, 6, 7 şi 8, care se aplicã 
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. 
    **) Art. 18, Cap. III din LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 
2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 28 decembrie 
2010 prevede: 
    "Art. 18 
    (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii 
forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi 
ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificãrile ulterioare, 
pentru anul 2011 se stabilesc urmãtoarele cote ale 
contribuŃiilor: 
    a) contribuŃia datoratã de angajatori la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj este de 0,5%; 

 

    ART. 27*) 
    (1) Angajatorii au obligaŃia de a calcula, de a reŃine şi de 
a vira lunar, conform legii, contribuŃia individualã la bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj, a cãrei cotã prevãzutã de lege se 
aplicã asupra bazei de calcul al contribuŃiei individuale la 
bugetul asigurãrilor pentru şomaj, stabilitã potrivit legii, în 
situaŃia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, 



prevãzute la art. 19. 
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã pe perioada în care 
raporturile de muncã sau de serviciu ale persoanelor asigurate 
obligatoriu, prin efectul legii, prevãzute la art. 19, sunt 
suspendate potrivit legii, cu excepŃia perioadei de incapacitate 
temporarã de muncã în care plata indemnizaŃiei se suportã de 
unitate, conform legii. 

 

   Art. 27 a fost modificat de pct. 6 al art. X din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. XIII din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 
decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 
decembrie 2010, prevederile art. X se aplicã începând cu data de 
1 ianuarie 2011, cu excepŃia pct. 2, 5, 6, 7 şi 8, care se aplicã 
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. 
    **) Art. 18, Cap. III din LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 
2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 28 decembrie 
2010 prevede: 
    "Art. 18 
    (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii 
forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi 
ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificãrile ulterioare, 
pentru anul 2011 se stabilesc urmãtoarele cote ale 
contribuŃiilor: 
    b) contribuŃia individualã datoratã la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj este de 0,5%; 

 

    ART. 28*) 
    Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru 
şomaj, prevãzute la art. 20, au obligaŃia de a plãti lunar o 
contribuŃie la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, a cãrei cotã se 
aplicã asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare 
pentru şomaj. 

 

   Art. 28 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANłA 
DE URGENłĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. 
    NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform lit. c) a alin. (1) al art. 17 din LEGEA nr. 387 din 
31 decembrie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 31 
decembrie 2007, contribuŃia datoratã la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj conform art. 28 din Legea nr. 76/2002  

 50%  

, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de cãtre persoanele 
asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 
1,5% în perioada ianuarie-noiembrie şi de 1% începând cu luna 
decembrie. 
    Conform alin. (1) al art. II din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 192 



din 25 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 
4 decembrie 2008, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. 
(3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, cotele de contribuŃii aferente lunii 
decembrie 2008 prevãzute la art. 16-18 din Legea bugetului 
asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu 
modificãrile ulterioare, se aplicã pânã la intrarea în vigoare a 
legii bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2009. 
    ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 a fost abrogatã 
de art. 14 din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 226 din 30 decembrie 
2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 
2008. 
    Conform lit. c) a alin. (1) al art. 3 din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008 în temeiul Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare, şi al Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanŃelor 
salariale, cu modificãrile ulterioare, pentru anul 2009 se 
stabilesc urmãtoarele cote ale contribuŃiilor: 
    c) contribuŃia datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj 
de cãtre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare 
pentru şomaj este de 1%. 
    Cotele prevãzute la alin. (1) se aplicã începând cu 
veniturile aferente lunii ianuarie 2009. 
    Conform literei c) a alin. (1) al art. 19, Cap. III din LEGEA 
nr. 12 din 26 ianuarie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
61 din 27 ianuarie 2010, în baza prevederilor art. 29 din Legea 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, şi ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu 
modificãrile ulterioare, pentru anul 2010 se stabilesc 
urmãtoarele cote ale contribuŃiilor: 
    c) contribuŃia datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj 
de cãtre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare 
pentru şomaj este de 1%; 
    Cotele prevãzute la alin. (1) se aplicã începând cu 
veniturile aferente lunii ianuarie 2010. 
    **) Art. 18, Cap. III din LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 
2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 28 decembrie 
2010 prevede: 
    "Art. 18 
    (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii 
forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi 
ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificãrile ulterioare, 
pentru anul 2011 se stabilesc urmãtoarele cote ale 
contribuŃiilor: 
    c) contribuŃia datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj 



de cãtre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare 
pentru şomaj este de 1%; 

 

    ART. 29*) 
Cotele contribuŃiilor prevãzute la art. 26 şi 27, stabilite 
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cota 
contribuŃiei prevãzutã la art. 28, stabilitã prin legea bugetului 
asigurãrilor sociale de stat, se pot modifica, în funcŃie de 
necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului 
asigurãrilor pentru şomaj, prin legea bugetului asigurãrilor 
sociale de stat. 

 

   Art. 29 a fost modificat de pct. 7 al art. X din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. 
    NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    *) Conform art. XIII din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 
decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 
decembrie 2010, prevederile art. X se aplicã începând cu data de 
1 ianuarie 2011, cu excepŃia pct. 2, 5, 6, 7 şi 8, care se aplicã 
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. 
    **) Art. 18, Cap. III din LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 
2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 28 decembrie 
2010 prevede: 
    "Art. 18 
    (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii 
forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi 
ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificãrile ulterioare, 
pentru anul 2011 se stabilesc urmãtoarele cote ale 
contribuŃiilor: 
    a) contribuŃia datoratã de angajatori la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj este de 0,5%; 
    b) contribuŃia individualã datoratã la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj este de 0,5%; 
    c) contribuŃia datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj 
de cãtre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare 
pentru şomaj este de 1%; 
    d) contribuŃia datoratã de angajator la Fondul de garantare 
pentru plata creanŃelor salariale potrivit prevederilor art. 7 
alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificãrile ulterioare, 
este de 0,25%. 
    (2) Cotele prevãzute la alin. (1) se aplicã începând cu 
veniturile aferente lunii ianuarie 2011. 
    (3) Suma totalã care poate fi utilizatã pentru acordarea de 
credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 10 milioane lei, 
iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui 
beneficiar de credite din aceastã sumã este de 1,5 milioane lei." 

 



    ART. 30 
    (1) Veniturile din alte surse ale bugetului asigurãrilor 
pentru şomaj se constituie, in principal, din dobânzi, majorãri 
pentru neplata la termen a contribuŃiilor, restituiri ale 
creditelor acordate in baza legii, taxe încasate de AgenŃia 
NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca din activitatea de 
formare profesionalã si cele pentru acreditarea furnizorilor de 
servicii de ocupare, penalitãŃi, amenzi si orice alte sume 
încasate potrivit legii la bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 

 

    (2) Taxele încasate de AgenŃia NaŃionalã pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncã din activitatea centrelor regionale de formare 
profesionalã a adulŃilor, precum şi cele pentru acreditarea 
furnizorilor de servicii de ocupare se constituie ca venituri din 
alte surse ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj, în mãsura în 
care, potrivit dispoziŃiilor legale, nu se prevede altfel. 

 

    Alin. (2) al art. 30 a fost introdus de pct. 5 al art. III 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. 

 

    ART. 31 
    (1) Termenul de depunere a declaraŃiei privind obligaŃiile de 
platã a contribuŃiilor sociale şi evidenŃa nominalã a persoanelor 
asigurate, prevãzutã de lege, este şi termen de platã a 
contribuŃiilor prevãzute la art. 26 şi 27*). 

 

    Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 8 al art. X din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. XIII din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 
decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 
decembrie 2010, prevederile art. X se aplicã începând cu data de 
1 ianuarie 2011, cu excepŃia pct. 2, 5, 6, 7 şi 8, care se aplicã 
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. 

 

    (2) În caz de neplatã a contribuŃiilor datorate la bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj, se aplicã reglementãrile legale 
privind executarea creanŃelor bugetare. 

 

   Art. 31 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    ART. 32 
    (1) In cazul neachitarii contribuŃiilor pentru constituirea 
bugetului asigurãrilor pentru şomaj, a majorãrilor de întârziere 
si a penalitãŃilor, AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de 
Munca va proceda la aplicarea mãsurilor de executare silitã 
prevãzute de lege*). 



    Alin. (1) al art. 32 a fost abrogat de lit. b) a art. 4 din 
LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
373 din 31 mai 2003. 

 

    (2) Recuperarea debitelor din contribuŃii si majorãri se 
poate face si prin compensarea cu active imobile din patrimoniul 
debitorilor, evaluate de instituŃii autorizate in condiŃiile 
legii, cu condiŃia ca acestea sa fie necesare funcŃionarii 
AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Munca si sa fie 
prevãzute in programul de investiŃii*). 
    Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de lit. b) a art. 4 din 
LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
373 din 31 mai 2003. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Alin. (1) şi (2) ale art. 32 urmau sã fie abrogate la data de 
1 ianuarie 2004, de cãtre litera b) a alin. (1) al art. IV din 
LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
373 din 31 mai 2003. În data de 31 august 2003, a fost publicatã 
ORDONANłA nr. 86 din 28 august 2003 prin care, la litera b) a 
art. 45, SecŃiunea a 5-a, Cap. I s-a dispus abrogarea literei b) 
a alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003. În 
consecinŃã, abrogarea alin. (1) şi (2) ale art. 32, prevãzutã 
pentru data de 1 ianuarie 2004, devine inaplicabilã. 

 

    ART. 33 
    (1) Din sursele financiare constituite in cadrul bugetului 
asigurãrilor pentru şomaj se acoperã, in principal, urmãtoarele 
cheltuieli privind:  

 

    a) plata indemnizaŃiilor de şomaj, precum şi a prestaŃiilor 
de şomaj aferente drepturilor stabilite de instituŃia competentã 
în materie de şomaj din alt stat membru al Uniunii Europene, la a 
cãrei legislaŃie este supus şomerul, acordate de AgenŃia 
NaŃionalã pentru Ocuparea ForŃei de Muncã în numele şi pe 
cheltuiala acestei instituŃii competente; 

 

    Litera a) a alin. (1) al art. 33 a fost modificatã de pct. 5 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    b) plata contribuŃiilor pentru asigurãri sociale de stat si a 
contribuŃiilor pentru asigurãri sociale de sãnãtate pentru 
beneficiarii indemnizaŃiilor de şomaj, stabilite potrivit legii; 
    c) plãŃile compensatorii acordate potrivit legii; 
    d) taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de 
efectuarea plãŃilor prevãzute la lit. a)-c); 
    e) finanŃarea mãsurilor pentru stimularea ocupãrii forŃei de 
munca si a mãsurilor pentru prevenirea somajului;  
    f) finanŃarea serviciilor de formare profesionalã pentru 
persoanele care, potrivit legii, beneficiazã în mod gratuit de 
aceste servicii; 



    Litera f) a alin. (1) al art. 33 a fost modificatã de pct. 13 
al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    g) finanŃarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind 
piaŃa muncii, comandate instituŃiilor de specialitate de cãtre 
Comisia NaŃionala de Promovare a Ocupãrii ForŃei de Munca si de 
AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca; 
    h) organizarea si funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale pentru 
Ocuparea ForŃei de Munca, inclusiv realizarea de obiective de 
investiŃii, dotãri si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de 
capital, in limitele prevãzute de lege; 
    i) participarea la activitatea unor organizaŃii 
internaŃionale, inclusiv plata cotizaŃiilor pentru afilierea la 
acestea; 
    j) aplicarea mãsurilor in vederea recuperãrii debitelor; 
    k) cofinantarea unor proiecte privind modernizarea 
serviciilor de ocupare si formare profesionalã pe baza unor 
acorduri internaŃionale; 
    l) cofinantarea unor programe privind stimularea ocupãrii 
forŃei de munca; 
    m) rambursarea împrumuturilor contractate in condiŃiile 
legii, precum si plata de dobânzi si comisioane aferente 
acestora; 
    n) alte cheltuieli prevãzute de legislaŃia in vigoare. 
    (2) Nivelul cheltuielilor bugetului asigurãrilor pentru şomaj 
se fundamenteazã de Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei 
Sociale, la propunerea AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei 
de Munca, in funcŃie de indicatorii sociali stabiliŃi pe baza 
analizelor, studiilor si prognozelor privind evoluŃiile de pe 
piaŃa muncii. 

 

    (3) Cheltuielile cu transmiterea cãtre beneficiari a 
drepturilor prevãzute la art. 43, ce se suportã din bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj, se stabilesc astfel: 
    a) prin stabilirea unui tarif pentru un talon de platã, în 
situaŃia în care plata se efectueazã la domiciliul beneficiarilor 
din România; 
    b) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plãtite, în 
situaŃia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul 
beneficiarilor; 
    c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în 
situaŃia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în 
cont de card. 

 

    Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 2 al art. I din 
ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010. 
    (4) Procentul prevãzut la alin. (3) lit. b) se stabileşte 
astfel încât cheltuielile totale de transmitere sã nu depãşeascã 
1% din valoarea totalã a sumelor plãtite. 



    Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 2 al art. I din 
ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010. 

 

    (5) Comisionul bancar prevãzut la alin. (3) lit. c) se 
stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere sã nu 
depãşeascã 0,15% din valoarea totalã a sumelor plãtite. 

 

    Alin. (5) al art. 33 a fost introdus de pct. 2 al art. I din 
ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010. 

 

     ART. 33^1 
    Valoarea indicatorului social de referinŃã este de 500 lei. 

 

    Art. 33^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANłA 
DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    SECłIUNEA a 3-a 
    IndemnizaŃia de şomaj 

 

    ART. 34 
    (1) Somerii prevãzuŃi la art. 17 alin. (1) beneficiazã de 
indemnizaŃie de şomaj dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele 
condiŃii: 
    a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 
de luni premergãtoare datei înregistrãrii cererii;  

 

    b) nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãŃi 
autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea 
indicatorului social de referinŃã, în vigoare; 

 

    Litera b) a alin. (1) al art. 34 a fost modificatã de pct. 7 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    c) nu îndeplinesc condiŃiile de pensionare, conform legii; 
    d) sunt înregistraŃi la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
munca in a cãror raza teritorialã îşi au domiciliul sau, dupã 
caz, reşedinŃa, dacã au avut ultimul loc de munca ori au realizat 
venituri in acea localitate. 

 

    (1^1) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevãzutã la 
alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul: 

 

    a) perioada de suspendare a raporturilor de muncã sau de 
serviciu, cu excepŃia perioadei de incapacitate temporarã de 
muncã în care plata indemnizaŃiei se suportã de unitate, conform 
legii*); 



    Litera a) a alin. (1^1) al art. 34 a fost modificatã de pct. 
9 al art. X din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 decembrie 
2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 
2010. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. XIV din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 
decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 
decembrie 2010, perioadele de incapacitate temporarã de muncã 
prevãzute de art. 34 alin. (1^1) lit. a) şi de art. 35 alin. (1) 
din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, modificate potrivit art. X pct. 9 şi 10, 
sunt ulterioare datei de 1 ianuarie 2011. 

 

    b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dacã aceasta 
nu depãşeşte 12 luni, pentru persoanele prevãzute la art. 17 
alin. (1) lit. g); 
    c) perioada cuprinsã între data suspendãrii raporturilor de 
muncã sau de serviciu şi data încetãrii motivului pentru care 
acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevãzute la art. 
17 alin. (1) lit. h); 
    d) perioada cuprinsã între data încetãrii raporturilor de 
muncã sau de serviciu şi data rãmânerii definitive a hotãrârii 
judecãtoreşti de reintegrare în muncã, dacã aceastã perioadã nu 
depãşeşte 12 luni, pentru persoanele prevãzute la art. 17 alin. 
(1) lit. j). 

 

    Alin. (1^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 14 al art. I 
din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    (1^2) Pentru persoanele încadrate cu contract individual de 
muncã cu timp parŃial, stagiul de cotizare prevãzut la alin. (1) 
lit. a) se stabileşte proporŃional cu timpul efectiv lucrat, prin 
cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de 
muncã cu timp parŃial. 

 

    Alin. (1^2) al art. 34 a fost introdus de pct. 14 al art. I 
din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    (1^3) Pentru persoanele încadrate cu contract de muncã 
temporarã, stagiul de cotizare prevãzut la alin. (1) lit. a) se 
stabileşte în funcŃie de durata fiecãrei misiuni, respectiv de 
timpul cât persoanele se aflã la dispoziŃia agentului de muncã 
temporarã, între misiuni. 

 

    Alin. (1^3) al art. 34 a fost introdus de pct. 14 al art. I 
din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 



    (2) Constituie stagiu de cotizare şi perioadele pentru care 
angajatorul este scutit, în condiŃiile legii, de plata 
contribuŃiei datorate la bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 

 

    Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 4 al art. VI 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011. 

 

    (3) Somerii prevãzuŃi la art. 17 alin. (2) beneficiazã de 
indemnizaŃii de şomaj dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele 
condiŃii: 
    a) sunt înregistraŃi la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
munca in a cãror raza teritorialã îşi au domiciliul;  

 

    b) nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãŃi 
autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea 
indicatorului social de referinŃã, în vigoare; 

 

    Litera b) a alin. (3) al art. 34 a fost modificatã de pct. 8 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    c) nu îndeplinesc condiŃiile de pensionare, conform legii.  

 

    ART. 35 

 

    (1) Pentru persoanele care au avut raporturile de muncã sau 
de serviciu suspendate, cu excepŃia perioadei de incapacitate 
temporarã de muncã în care plata indemnizaŃiei se suportã de 
unitate, conform legii, stagiul minim de cotizare se realizeazã 
prin cumularea perioadei de asigurare realizate înainte de 
suspendare cu perioada de asigurare realizatã dupã reluarea 
activitãŃii*). 

 

    Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 10 al art. X 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. XIV din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 117 din 23 
decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 
decembrie 2010, perioadele de incapacitate temporarã de muncã 
prevãzute de art. 34 alin. (1^1) lit. a) şi de art. 35 alin. (1) 
din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, modificate potrivit art. X pct. 9 şi 10, 
sunt ulterioare datei de 1 ianuarie 2011. 

 

    (2) Pentru persoanele prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. g) 
şi j), stagiul minim de cotizare se realizeazã prin cumularea 
perioadelor de asigurare realizate înainte de încetarea 
raporturilor de muncã sau de serviciu. 



    (3) Pentru persoanele prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. h), 
stagiul minim de cotizare se realizeazã prin cumularea 
perioadelor de asigurare realizate înainte de suspendarea 
raporturilor de muncã sau de serviciu. 

 

   Art. 35 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 36 
    (1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea 
drepturilor de şomaj prevãzute de Legea nr. 1/1991 privind 
protecŃia socialã a şomerilor si reintegrarea lor profesionalã, 
republicatã, cu modificãrile ulterioare, pana la data intrãrii in 
vigoare a prezentei legi se asimileazã cu stagiul de cotizare. 
    (2) Dovada vechimii in munca, prevãzutã la alin. (1), se face 
cu carnetul de munca sau cu alte acte prevãzute de lege. 
    (3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior 
intrãrii in vigoare a prezentei legi se face de cãtre agenŃiile 
pentru ocuparea forŃei de munca. 
    ART. 37  
    (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care 
angajaŃii sau, dupã caz, şi angajatorii au datorat contribuŃii de 
asigurãri pentru şomaj în sistemul asigurãrilor pentru şomaj în 
România, precum şi în alte Ńãri, în condiŃiile stabilite prin 
acordurile şi convenŃiile internaŃionale la care România este 
parte. 
    Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 5 al art. VI 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011. 

 

    (2) Drepturile cuvenite in sistemul asigurãrilor pentru şomaj 
din România se pot transfera in Ńãrile in care asiguraŃii îşi 
stabilesc domiciliul sau reşedinŃa, in condiŃiile reglementate 
prin acorduri si convenŃii internaŃionale la care România este 
parte. 
    (3) IndemnizaŃiile de şomaj aferente drepturilor prevãzute la 
alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in condiŃiile 
reglementate prin acorduri si convenŃii internaŃionale la care 
România este parte, in moneda Ńãrilor respective sau într-o alta 
moneda asupra cãreia s-a convenit. 

 

    (4) IndemnizaŃiile de şomaj aferente drepturilor prevãzute la 
alin. (2) pot fi menŃinute în platã în alte state membre ale 
Uniunii Europene, în condiŃiile dispoziŃiilor referitoare la 
prestaŃia de şomaj, prevãzute de reglementãrile comunitare cu 
privire la aplicarea regimurilor de securitate socialã a 
salariaŃilor, lucrãtorilor independenŃi şi membrilor familiilor 
acestora care se deplaseazã în interiorul ComunitãŃii Europene, 
precum şi ale mãsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea 
acestor reglementãri comunitare. 



    Alin. (4) al art. 37 a fost introdus de pct. 9 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    (5) PrestaŃiile de şomaj aferente drepturilor stabilite de 
instituŃiile competente în materie de şomaj din alte state membre 
ale Uniunii Europene pot fi menŃinute în platã în România, în 
condiŃiile dispoziŃiilor referitoare la prestaŃia de şomaj, 
prevãzute de reglementãrile comunitare cu privire la aplicarea 
regimurilor de securitate socialã a salariaŃilor, lucrãtorilor 
independenŃi şi membrilor familiilor acestora care se deplaseazã 
în interiorul ComunitãŃii Europene, precum şi ale mãsurilor 
adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementãri 
comunitare. 

 

    Alin. (5) al art. 37 a fost introdus de pct. 9 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

     ART. 37^1 
    (1) La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni în 
ultimele 24 de luni premergãtoare datei înregistrãrii cererii, 
prevãzut la art. 34 alin. (1) lit. a), nu se iau în considerare 
perioadele care reprezintã stagiu de cotizare utilizate pentru 
stabilirea şi acordarea anterioarã a unui drept la indemnizaŃie 
de şomaj. 
    (2) Perioadele care reprezintã stagiu de cotizare şi care au 
fost utilizate pentru stabilirea şi acordarea anterioarã a unui 
drept la indemnizaŃie de şomaj, prevãzute la alin. (1), se iau în 
considerare la stabilirea stagiului de cotizare în funcŃie de 
care se stabileşte perioada pentru care se acordã indemnizaŃia de 
şomaj şi cuantumul acestui drept, prevãzut la art. 39. 

 

    Art. 37^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA 
nr. 233 din 7 decembrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
831 din 13 decembrie 2010. 

 

    ART. 38 
    (1) IndemnizaŃia de şomaj se acorda persoanelor prevãzute la 
art. 17, la cerere, dupã caz, de la data:  

 

    a) încetãrii raporturilor de muncã; 

 

    Litera a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificatã de pct. 10 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    b) încetãrii raporturilor de serviciu; 
    c) încetãrii mandatului pentru care au fost numite sau alese;  

 



 

    d) expirãrii duratei sau desfacerii contractului militarilor 
angajaŃi pe baza de contract. 

 

    Litera d) a alin. (1) al art. 38 a fost modificatã de pct. 3 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 124 din 2 octombrie 2002, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2002. 

 

    e) încetãrii calitãŃii de membru cooperator; 
    f) încetãrii contractului de asigurare pentru şomaj; 
    g) încetãrii motivului pentru care au fost pensionate;  

 

 

    h) încetãrii motivului pentru care au fost suspendate 
raporturile de muncã sau de serviciu; 

 

    Litera h) a alin. (1) al art. 38 a fost modificatã de pct. 17 
al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    Litera i) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogatã de pct. 18 
al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    j) rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti; 
    k) încetãrii activitãŃii desfãşurate exclusiv pe baza 
convenŃiei civile; 
    l) expirãrii perioadei de 60 de zile, prevãzutã la art. 17 
alin. (2) lit. a); 
    m) absolvirii, pentru cazurile prevãzute la art. 17 alin. (2) 
lit. b);  

 

    Litera n) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogatã de pct. 6 al 
art. VI din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011. 

 

    (2) IndemnizaŃia de şomaj se acordã de la data prevãzutã la 
alin. (1), dacã cererea este înregistratã la agenŃia pentru 
ocuparea forŃei de muncã în termen de 10 de zile de la aceastã 
datã. 

 

    Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 7 al art. VI 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011. 

 

    (3) Dacã cererea este înregistratã dupã expirarea termenului 
de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevãzutã 
la alin. (1), indemnizaŃia de şomaj se acordã începând cu data 
înregistrãrii cererii. 

 



    Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 7 al art. VI 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 17 din 23 februarie 2011, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011. 

 

    (4) Termenul de maximum 12 luni prevãzut la alin. (3) este 
termen de decãdere din drepturi.  

 

    ART. 39 
    (1) IndemnizaŃia de şomaj se acordã şomerilor prevãzuŃi la 
art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferenŃiat, în funcŃie 
de stagiul de cotizare, dupã cum urmeazã: 
    a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel 
puŃin un an; 
    b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel 
puŃin 5 ani; 
    c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai 
mare de 10 ani*). 
    (2) Cuantumul indemnizaŃiei de şomaj prevãzute la alin. (1) 
este o sumã acordatã lunar şi în mod diferenŃiat, în funcŃie de 
stagiul de cotizare, dupã cum urmeazã: 

 

    a) 75% din valoarea indicatorului social de referinŃã în 
vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un 
stagiu de cotizare de cel puŃin un an; 

 

    Lit. a) a alin. (2) al art. 39 a fost modificatã de pct. 3 al 
art. I din ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010. 

 

    b) suma prevãzutã la lit. a) la care se adaugã o sumã 
calculatã prin aplicarea asupra mediei salariului de bazã lunar 
brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote 
procentuale diferenŃiate în funcŃie de stagiul de cotizare. 
    (3) Cotele procentuale diferenŃiate în funcŃie de stagiul de 
cotizare, prevãzute la alin. (2) lit. b), sunt: 
    a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puŃin 
3 ani; 
    b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puŃin 
5 ani; 
    c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puŃin 
10 ani; 
    d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel 
puŃin 20 de ani. 
    (4) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui 
contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei 
calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenŃiate în 
funcŃie de stagiul de cotizare, prevãzute la alin. (2) lit. b), 
se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de 
asigurare pentru şomaj. 

 

   Art. 39 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANłA DE 



URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Art. 1 din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 28 din 18 martie 2009, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009 
prevede: 
    "Art. 1 
    (1) Prin derogare de la dispoziŃiile art. 39 alin. (1) din 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, pentru persoanele care se încadreazã în 
una dintre situaŃiile prevãzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pânã la data de 31 
decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizaŃiei de şomaj, 
stabilitã în condiŃiile legii, se prelungeşte cu 3 luni. 
    (2) Pentru şomerii care beneficiazã de indemnizaŃie de şomaj 
la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃã, 
perioada de acordare se prelungeşte cu 3 luni de la data pânã la 
care a fost stabilit dreptul respectiv." 

 

    ART. 40  

 

    (1) IndemnizaŃia de şomaj se acordã şomerilor prevãzuŃi la 
art. 17 alin. (2) pe o perioadã de 6 luni şi este o sumã fixã, 
lunarã, al cãrei cuantum reprezintã 50% din valoarea 
indicatorului social de referinŃã, în vigoare la data stabilirii 
acesteia. 

 

    Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 4 al art. I din 
ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010. 

 

    (2) IndemnizaŃia de şomaj prevãzutã la alin. (1) se acorda 
şomerilor prevãzuŃi la art. 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura 
data, pentru fiecare forma de învãŃãmânt absolvitã. 
    ART. 41 
    (1) Persoanele care beneficiazã de indemnizaŃie de şomaj au 
urmãtoarele obligaŃii: 
    a) sa se prezinte lunar, pe baza programãrii sau ori de câte 
ori sunt solicitate, la agenŃia pentru ocuparea forŃei de munca 
la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin in vederea 
încadrãrii in munca; 
    b) sa comunice in termen de 3 zile agenŃiei pentru ocuparea 
forŃei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a 
condiŃiilor care au condus la acordarea drepturilor; 
    c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocupãrii si 
de formare profesionalã oferite de agenŃia pentru ocuparea forŃei 
de munca la care sunt înregistrate; 
    d) sa caute activ un loc de munca. 

 

    e) sã înştiinŃeze în scris agenŃia pentru ocuparea forŃei de 



muncã la care sunt înregistrate apariŃia stãrii de incapacitate 
temporarã de muncã şi datele de identificare, respectiv numele 
medicului prescriptor şi unitatea în care funcŃioneazã acesta, în 
termen de 24 de ore de la data acordãrii concediului medical. În 
situaŃia în care apariŃia stãrii de incapacitate temporarã de 
muncã a intervenit în zile declarate nelucrãtoare sau împlinirea 
termenului de 24 de ore se realizeazã în zile declarate 
nelucrãtoare, persoanele care beneficiazã de indemnizaŃie de 
şomaj au obligaŃia de a înştiinŃa agenŃia pentru ocuparea forŃei 
de muncã la care sunt înregistrate, în prima zi lucrãtoare. 

 

    Lit. e) a alin. (1) al art. 41 a fost introdusã de pct. 3 al 
art. unic din LEGEA nr. 233 din 7 decembrie 2010 publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010. 

 

    (1^1) ObligaŃia prevãzutã la alin. (1) lit. c) nu se aplicã 
în situaŃia în care persoanele care beneficiazã de indemnizaŃie 
de şomaj participã la programe de formare profesionalã, 
organizate în condiŃiile legii, a cãror finanŃare este asiguratã 
din asistenŃa financiarã nerambursabilã primitã de România, în 
calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul 
Fondului european de dezvoltare regionalã, Fondului social 
european şi Fondului de coeziune. ObligaŃia nu se aplicã pe 
perioada în care persoanele participã la aceste programe de 
formare profesionalã, în condiŃiile în care, anterior includerii 
în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile 
pentru stimularea ocupãrii forŃei de muncã şi de formare 
profesionalã oferite de agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã 
şi se aflã în perioada de acordare a acestor servicii. 

 

    Alin. (1^1) al art. 41 a fost introdus de pct. 4 al art. unic 
din LEGEA nr. 233 din 7 decembrie 2010 publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010. 

 

    (1^2) Persoanele prevãzute la alin. (1^1) au obligaŃia sã 
prezinte lunar, la data programãrii prevãzute la alin. (1) lit. 
a), agenŃiei pentru ocuparea forŃei de muncã la care sunt 
înregistrate dovada participãrii lor la programe de formare 
profesionalã a cãror finanŃare este asiguratã din asistenŃa 
financiarã nerambursabilã primitã de România, în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de 
dezvoltare regionalã, Fondului social european şi Fondului de 
coeziune, sau, dupã caz, dovada participãrii la examenul de 
absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz 
nejustificat potrivit art. 44 lit. d) şi e). 

 

    Alin. (1^2) al art. 41 a fost introdus de pct. 4 al art. unic 
din LEGEA nr. 233 din 7 decembrie 2010 publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010. 
    (1^3) În situaŃia în care obligaŃia prevãzutã la alin. (1^2) 
nu este îndeplinitã, prevederile alin. (1^1) nu se aplicã. 



    Alin. (1^3) al art. 41 a fost introdus de pct. 4 al art. unic 
din LEGEA nr. 233 din 7 decembrie 2010 publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010. 

 

    (2) Angajatorii care au încadrat in munca, conform legii, 
persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaŃii de şomaj au 
obligaŃia de a anunŃa in termen de 3 zile agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de munca la care aceştia au fost înregistraŃi. 
    (3) ObligaŃia prevãzutã la alin. (2) revine si caselor 
teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata 
pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizaŃie de şomaj. 
    ART. 42  

 

    (1) Nu beneficiazã de indemnizaŃie de şomaj persoanele care, 
la data solicitãrii dreptului, refuzã un loc de muncã potrivit 
pregãtirii sau nivelului studiilor sau refuzã participarea la 
servicii pentru stimularea ocupãrii şi de formare profesionalã 
oferite de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã. 

 

    Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 5 al art. I din 
ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010. 

 

    (2) Nu beneficiazã de indemnizaŃie de şomaj absolvenŃii care, 
la data solicitãrii dreptului, urmeazã o forma de învãŃãmânt. 
    ART. 43 
    (1) IndemnizaŃia de şomaj se plãteşte lunar in cuantumul 
prevãzut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1). 
    (2) Pentru fracŃiuni de luna indemnizaŃia de şomaj se 
calculeazã proporŃional cu numãrul de zile calendaristice din 
luna respectiva. 
    ART. 44 
    Încetarea plãŃii indemnizaŃiilor de şomaj acordate 
beneficiarilor are loc dupã cum urmeazã: 
    a) la data încadrãrii in munca, conform legii, pentru o 
perioada mai mare de 12 luni;  

 

    b) la data când realizeazã, din activitãŃi autorizate 
potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea 
indicatorului social de referinŃã, în vigoare; 

 

    Litera b) a art. 44 a fost modificatã de pct. 11 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaŃiei de 
funcŃionare pentru a desfãşura activitãŃi independente sau a 
certificatului de înmatriculare, conform legii, dacã realizeazã 
venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de 
referinŃã, în vigoare; 

 



    Litera c) a art. 44 a fost modificatã de pct. 11 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 
    d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc 
de muncã conform pregãtirii sau nivelului studiilor; 

 

    Lit. d) a art. 44 a fost modificatã de pct. 6 al art. I din 
ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010. 

 

    e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii 
pentru stimularea ocupãrii si de formare profesionalã sau la data 
întreruperii acestora din motive imputabile persoanei; 
    f) dacã perioada de pensionare pentru invaliditate depãşeşte 
12 luni; 
    g) la data îndeplinirii condiŃiilor de pensionare pentru 
limita de vârsta, de la data solicitãrii pensiei anticipate sau 
la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibila; 
    h) la data plecãrii in strãinãtate a beneficiarului pentru o 
perioada mai mare de 3 luni; 
    i) la data începerii executãrii unei pedepse privative de 
libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni; 
    j) in cazul decesului beneficiarului;  

 75%  

    k) la expirarea termenelor prevãzute la art. 45 alin. (2), 
(3) şi (3^1); 

 

    Litera k) a art. 44 a fost modificatã de pct. 11 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    l) la expirarea termenelor prevãzute la art. 39 alin. (1), 
respectiv la art. 40 alin. (1);  

 

    m) la data admiterii într-o formã de învãŃãmânt, în cazul 
persoanelor asimilate şomerilor, prevãzute la art. 17 alin. (2) 
lit. a) şi b). 

 

    Litera m) a art. 44 a fost modificatã de pct. 19 al art. I 
din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 45 
    (1) Suspendarea plãŃii indemnizaŃiilor de şomaj acordate 
beneficiarilor are loc dupã cum urmeazã: 
    a) la data la care nu si-a îndeplinit obligaŃia prevãzutã la 
art. 41 alin. (1) lit. a); 
    b) pe perioada îndeplinirii obligaŃiilor militare;  
    c) la data încadrãrii în muncã, conform legii, pe o perioadã 
de cel mult 12 luni; 



    Litera c) a alin. (1) al art. 45 a fost modificatã de pct. 20 
al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    d) la data plecãrii din Ńarã pe o perioadã mai micã de 3 
luni, la cererea persoanei, precum şi, dupã caz, la data 
obŃinerii autorizãrii pentru menŃinerea plãŃii indemnizaŃiei de 
şomaj, la cererea persoanei care se deplaseazã în interiorul 
ComunitãŃii Europene şi al SpaŃiului Economic European pentru a 
cãuta un loc de muncã şi doreşte sã îşi menŃinã plata 
indemnizaŃiei de şomaj; 

 

    Litera d) a alin. (1) al art. 45 a fost modificatã de pct. 12 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru 
executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 
luni; 
    f) la data pensionãrii pentru invaliditate; 
    g) pe perioada acordãrii indemnizaŃiei pentru incapacitate 
temporarã de munca, a indemnizaŃiei de maternitate si a 
indemnizaŃiei pentru creşterea copilului pana la împlinirea 
vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu 
handicap; 
    h) pe perioada incapacitãŃii temporare de munca mai mare de 3 
zile datoritã accidentelor survenite in perioada cursurilor de 
calificare, recalificare, perfecŃionare sau, dupã caz, a altor 
forme de pregãtire profesionalã, in timpul si din cauza practicii 
profesionale; 
    i) pe perioada acordãrii plãŃilor compensatorii, potrivit 
legii. 
    (2) Repunerea in plata, dupã suspendarea in condiŃiile alin. 
(1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, 
dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data 
suspendãrii.  

 

    (3) Repunerea în platã, dupã suspendarea în condiŃiile alin. 
(1) lit. b), c) şi e)-i), se face de la data depunerii cererii 
beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de 
la data încetãrii situaŃiei care a condus la suspendare. 

 

    Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 13 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    (3^1) Repunerea în platã, dupã suspendarea în condiŃiile 
alin. (1) lit. d), se face de la data depunerii cererii 
beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data 
suspendãrii în condiŃiile alin. (1) lit. d). 

 



    Alin. (3^1) al art. 45 a fost introdus de pct. 14 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    (4) Perioada de suspendare prevãzutã la alin. (1) lit. a) 
face parte din perioada de acordare a indemnizaŃiei de şomaj. 

 

    (5) Perioada de suspendare a indemnizaŃiei de şomaj pe 
perioada acordãrii indemnizaŃiei pentru incapacitate temporarã de 
muncã, prevãzutã la alin. (1) lit. g), face parte din perioada de 
acordare a indemnizaŃiei de şomaj în situaŃia în care nu este 
îndeplinitã obligaŃia prevãzutã la art. 41 alin. (1) lit. e). 

 

    Alin. (5) al art. 45 a fost introdus de pct. 5 al art. unic 
din LEGEA nr. 233 din 7 decembrie 2010 publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010. 

 

    ART. 46 
    Drepturile bãneşti prevãzute la art. 43 fac obiectul 
executãrii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a 
acestora, precum si pentru cazurile prevãzute de Codul de 
procedura civilã ori de alte dispoziŃii legale speciale.  

 

    ART. 47 
    (1) Sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj, precum şi orice alte debite constituite la bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din 
contribuŃii, se recupereazã pe baza deciziilor emise de agenŃiile 
pentru ocuparea forŃei de muncã sau, dupã caz, de centrele 
regionale de formare profesionalã a adulŃilor, care constituie 
titluri executorii. 
    (2) Sumele prevãzute la alin. (1) se recupereazã de la 
beneficiari în termenul general de prescripŃie legal. 
    (3) Sumele rãmase nerecuperate de la beneficiarii decedaŃi nu 
se mai urmãresc. 

 

   Art. 47 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    ART. 48 
    (1) Beneficiarii de indemnizaŃie de şomaj sunt asiguraŃi in 
sistemul asigurãrilor sociale de stat si in sistemul asigurãrilor 
sociale de sãnãtate si beneficiazã de toate drepturile prevãzute 
de lege pentru asiguraŃii acestor sisteme. 
    (2) ContribuŃia pentru asigurãrile sociale de stat si 
contribuŃia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate se suporta din 
bugetul asigurãrilor pentru şomaj si se vireazã caselor de 
asigurãri respective de cãtre agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
munca. 
    (3) Drepturile de asigurãri sociale de stat ale persoanelor 



beneficiare de indemnizaŃie de şomaj se suporta din bugetul 
asigurãrilor sociale de stat. 

 

    CAP. IV 
    Mãsuri pentru prevenirea somajului 

 

     ART. 48^1 
    (1) În scopul prevenirii şomajului şi consolidãrii locurilor 
de muncã prin creşterea şi diversificarea competenŃelor 
profesionale ale persoanelor încadrate în muncã, angajatorilor 
care organizeazã, în baza planului anual de formare profesionalã, 
programe de formare profesionalã pentru proprii angajaŃi, 
derulate de furnizori de servicii de pregãtire profesionalã, 
autorizaŃi în condiŃiile legii, se acordã, din bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj, o sumã reprezentând 50% din 
cheltuielile cu serviciile de formare profesionalã organizate 
pentru un numãr de cel mult 20% din personalul angajat. 
    (2) Angajatorii pot beneficia de suma prevãzutã la alin. (1) 
pentru derularea unui singur program de formare profesionalã în 
cursul unui an. 
    (3) Suma prevãzutã la alin. (1) se acordã din bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj, de la capitolul "Cheltuieli de 
învãŃãmânt", în limitã de cel puŃin 15%, angajatorilor selectaŃi 
anual de agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã. 

 

    (4) Angajatorii sunt obligaŃi sã menŃinã raporturile de muncã 
sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de 
pregãtire profesionalã, pentru care s-a acordat suma prevãzutã la 
alin. (1), cel puŃin un an de la data acordãrii sumei. 

 

    Alin. (4) al art. 48^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    (5) Angajatorii care înceteazã raporturile de muncã sau de 
serviciu ale persoanelor prevãzute la alin. (4) anterior 
termenului de un an sunt obligaŃi sã restituie, în totalitate, 
agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de muncã subvenŃia acordatã 
pentru fiecare persoanã, plus dobânda de referinŃã a Bãncii 
NaŃionale a României, în vigoare la data încetãrii raporturilor 
de muncã sau de serviciu, dacã încetarea acestora a avut loc din 
motivele prevãzute la art. 83 alin. (2), şi nu mai pot beneficia 
de prevederile alin. (1) o perioadã de 2 ani de la data încetãrii 
raporturilor de muncã sau de serviciu ale persoanelor respective. 

 

    Alin. (5) al art. 48^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

 

 



    (6) Procedura şi modul de acordare a sumei prevãzute la alin. 
(1) se stabilesc prin acte normative elaborate în aplicarea 
prezentei legi. 

 

    Alin. (6) al art. 48^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    (7) Suma prevãzutã la alin. (1) se acordã din bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj, cu respectarea reglementãrilor 
aplicabile în domeniul ajutorului de stat pentru formare. 

 

    Alin. (7) al art. 48^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    Art. 48^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 49 
    În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaŃia sã 
înştiinŃeze agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã în vederea 
adoptãrii unor mãsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea 
efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri. 

 

   Art. 49 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    ART. 50 
    (1) In situaŃiile prevãzute la art. 49 angajatorii sunt 
obligaŃi sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii 
sau ale contractului colectiv de munca, angajaŃilor care urmeazã 
sa fie disponibilizaŃi. 
    (2) In perioada preavizului prevãzut la alin. (1) angajaŃii 
vor participa la serviciile de preconcediere realizate de 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca ori de alŃi furnizori 
de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, 
acreditaŃi, selectaŃi de cãtre acestea, in condiŃiile legii.  

 

    (3) În vederea realizãrii serviciilor de preconcediere, 
angajatorii aflaŃi în situaŃiile prevãzute la art. 49 sunt 
obligaŃi sã înştiinŃeze agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã 
cu cel puŃin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii 
deciziilor de concediere. 

 

    Alin. (3) al art. 50 a fost modificat de pct. 11 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã 



în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    ART. 51 
    In sensul prezentei legi, constituie servicii de 
preconcediere, in principal, urmãtoarele activitãŃi: 
    a) informarea privind prevederile legale referitoare la 
protecŃia şomerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de 
formare profesionalã; 
    b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan 
local si instruirea in modalitãŃi de cãutare a unui loc de munca; 
    c) reorientarea profesionalã in cadrul unitãŃii sau prin 
cursuri de formare de scurta durata; 
    d) sondarea opiniei salariaŃilor si consilierea acestora cu 
privire la mãsurile de combatere a somajului. 
    ART. 52 
    (1) De serviciile de preconcediere prevãzute la art. 51 pot 
beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a 
deveni someri. 
    (2) Procedurile privind accesul la mãsurile pentru prevenirea 
somajului, modalitãŃile de finanŃare si instrucŃiunile de 
implementare a acestora vor fi elaborate de AgenŃia NaŃionala 
pentru Ocuparea ForŃei de Munca, vor fi avizate de Ministerul 
Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale si vor fi aprobate prin 
hotãrâre a Guvernului. 

 

    CAP. V 
    Mãsuri pentru stimularea ocupãrii forŃei de munca 

 

    SECłIUNEA 1 
    Servicii specializate 

 

    ART. 53 
    Mãsurile pentru stimularea ocupãrii forŃei de munca vizeazã: 
    a) creşterea sanselor de ocupare a persoanelor in cãutarea 
unui loc de munca; 
    b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea in munca a 
şomerilor si crearea de noi locuri de munca. 
    ART. 54 
    Mãsurile pentru stimularea ocupãrii forŃei de munca se 
adreseazã atât persoanelor in cãutarea unui loc de munca, cat si 
angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, 
furnizate de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca ori de 
alŃi furnizori de servicii din sectorul public sau privat. 
    ART. 55 
    (1) Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea 
ocupãrii forŃei de munca pot sa presteze, pe baza de contracte 
încheiate cu agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca, servicii 
finanŃate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, numai dacã sunt 
acreditaŃi. 
    (2) Acreditarea furnizorilor de servicii prevãzuŃi la alin. 
(1) se face de cãtre AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de 



Munca. 
    (3) In vederea acreditãrii, AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea 
ForŃei de Munca percepe o taxa al carei cuantum este stabilit 
anual de cãtre Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, 
la propunerea acesteia, pentru fiecare tip de serviciu prestat. 
    (4) Sumele rezultate din încasarea taxelor de acreditare 
constituie venit la bugetul asigurãrilor pentru şomaj.  

 

    ART. 56 
    Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate 
pentru stimularea ocupãrii forŃei de muncã, finanŃate din alte 
fonduri decât bugetul asigurãrilor pentru şomaj, numai dacã sunt 
acreditaŃi de cãtre AgenŃia NaŃionalã pentru Ocuparea ForŃei de 
Muncã. 

 

   Art. 56 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

     ART. 56^1*) 
    Nu se supun acreditãrii de cãtre AgenŃia NaŃionalã pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã furnizorii de servicii specializate 
pentru stimularea ocupãrii forŃei de muncã din statele membre ale 
Uniunii Europene şi din SpaŃiul Economic European care au fost 
supuşi unei astfel de condiŃii în statul de origine sau de 
provenienŃã. 

 

    Art. 56^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 
------------- 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. III din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004, 
prevederile art. 56^1 din Legea nr. 76/2002 intrã în vigoare la 
data aderãrii României la Uniunea Europeanã. 

 

    SECłIUNEA a 2-a 
    Creşterea sanselor de ocupare a persoanelor in cãutarea unui 
loc de munca 

 

    ART. 57 
    (1) Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în cãutarea 
unui loc de muncã se realizeazã de cãtre AgenŃia NaŃionalã pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã, în principal, prin: 
    a) informarea şi consilierea profesionalã; 
    b) medierea muncii; 
    c) formarea profesionalã; 
    d) consultanŃã şi asistenŃã pentru începerea unei activitãŃi 
independente sau pentru iniŃierea unei afaceri; 
    e) completarea veniturilor salariale ale angajaŃilor; 



    f) stimularea mobilitãŃii forŃei de muncã. 
    (2) Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în cãutarea 
unui loc de muncã se poate realiza de cãtre AgenŃia NaŃionalã 
pentru Ocuparea ForŃei de Muncã şi prin promovarea unor programe 
speciale în parteneriat cu alte persoane juridice de drept public 
sau privat. 
    (3) Mãsurile care vizeazã creşterea şanselor de ocupare a 
persoanelor în cãutarea unui loc de muncã, prevãzute la alin. (1) 
lit. a)-d), se pot realiza şi contra cost de cãtre furnizori de 
servicii din sectorul public sau privat acreditaŃi şi/sau 
autorizaŃi în condiŃiile legii. 
 
   Art. 57 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    1. Informarea si consilierea profesionalã 

 

    ART. 58 
    (1) Informarea si consilierea profesionalã constituie un 
ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in 
cãutarea unui loc de munca, care au ca scop: 
    a) furnizarea de informaŃii privind piaŃa muncii si evoluŃia 
ocupatiilor; 
    b) evaluarea si autoevaluarea personalitãŃii in vederea 
orientarii profesionale; 
    c) dezvoltarea abilitatii si încrederii in sine a persoanelor 
in cãutarea unui loc de munca, in vederea luãrii de cãtre acestea 
a deciziei privind propria cariera; 
    d) instruirea in metode si tehnici de cãutare a unui loc de 
munca. 
    (2) Informarea si consilierea profesionalã se realizeazã de 
centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru 
ocuparea forŃei de munca, precum si de alte centre si furnizori 
de servicii din sectorul public sau privat, acreditaŃi, care 
încheie cu agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca contracte, 
in condiŃiile legii. 
    (3) Informarea privind piaŃa muncii, stabilirea traseului 
profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeazã prin 
autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere 
individualã sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in 
cãutarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor 
organizate de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca. 
    (4) Consilierea profesionalã si instruirea in metode si 
tehnici de cãutare a unui loc de munca si de prezentare la 
interviuri in vederea ocupãrii se realizeazã de cãtre consilieri 
de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si 
consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme 
organizate de instruire. 

 

     



2. Medierea muncii 
    ART. 59 
    (1) Medierea muncii este activitatea prin care se realizeazã 
punerea in legãtura a angajatorilor cu persoanele in cãutarea 
unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca 
sau de serviciu. 
    (2) AgenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca au obligaŃia de 
a identifica locurile de munca vacante la angajatori si a le face 
cunoscute persoanelor in cãutarea unui loc de munca. 
    (3) Serviciile de mediere pentru persoanele in cãutarea unui 
loc de munca se acorda gratuit de cãtre agenŃiile pentru ocuparea 
forŃei de munca si constau in: 
    a) informaŃii privind locurile de munca vacante si condiŃiile 
de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de 
burse ale locurilor de munca; 
    b) mediere electronica având ca scop punerea automatã in 
corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin 
intermediul tehnicii de calcul; 
    c) preselecŃia candidaŃilor corespunzãtor cerinŃelor 
locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregãtirea, 
aptitudinile, experienŃa si cu interesele acestora. 
    ART. 60 
    (1) In vederea realizãrii mãsurilor pentru stimularea 
ocupãrii forŃei de munca, agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
munca au obligaŃia de a întocmi, pentru fiecare persoana in 
cãutarea unui loc de munca, planul individual de mediere. 
    (2) Procedura de elaborare, conŃinutul si monitorizarea 
planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al 
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Munca. 
    ART. 61 
    (1) Pentru somerii care beneficiazã de indemnizaŃii de şomaj, 
in condiŃiile prevãzute de prezenta lege, participarea la 
serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea 
forŃei de munca la care sunt înregistraŃi, este obligatorie. 
    (2) Somerii care nu beneficiazã de indemnizaŃii de şomaj 
trebuie sa depunã o cerere la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
munca pentru a fi luaŃi in evidenta in vederea medierii si, in 
cazul neincadrarii in munca, sa reînnoiascã cererea la 6 luni.  

 

    (3) De servicii de mediere gratuite beneficiazã, la cerere, 
şi persoanele prevãzute la art. 16 lit. c)-f). 

 

    Alin. (3) al art. 61 a fost modificat de pct. 25 al art. I 
din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 62 
    Medierea muncii se poate realiza si contracost de cãtre 
furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau 
privat, acreditaŃi de AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de 
Munca. 



    3. Formarea profesionalã 

 

    ART. 63 
    (1) Persoanele in cãutarea unui loc de munca pot participa la 
programe de formare profesionalã care sa le asigure creşterea si 
diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurãrii 
mobilitatii si reintegrarii pe piaŃa muncii. 
    (2) Programele de formare profesionalã asigura, conform 
legii, iniŃierea, calificarea, recalificarea, perfecŃionarea si 
specializarea persoanelor in cãutarea unui loc de munca. 
    (3) Formarea profesionalã a persoanelor in cãutarea unui loc 
de munca se face Ńinându-se seama de cerinŃele de moment si de 
perspectiva ale pieŃei muncii si in concordanta cu opŃiunile si 
aptitudinile individuale ale persoanelor respective. 
    (4) Formele prin care se realizeazã formarea profesionalã a 
persoanelor in cãutarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii 
de practica si specializare, precum si alte forme, in condiŃiile 
legii. 
    ART. 64 
    (1) Accesul la programele de formare profesionalã se face in 
urma activitãŃii de informare si consiliere profesionalã sau de 
mediere. 
    (2) Programele de formare profesionalã a persoanelor in 
cãutarea unui loc de munca se organizeazã in mod distinct pe 
niveluri de pregãtire si specializãri, precum si pe categorii si 
grupuri de persoane. 
    ART. 65 
    (1) Activitatea de formare profesionalã a persoanelor in 
cãutarea unui loc de munca se desfãşoarã pe baza planului 
naŃional de formare profesionalã elaborat anual de cãtre AgenŃia 
NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca. 
    (2) Planul naŃional de formare profesionalã se aproba de 
Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale. 
    (3) FinanŃarea activitãŃii de formare profesionalã se face 
din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, in baza indicatorilor 
stabiliŃi prin planul naŃional de formare profesionalã aprobat.  

 

    ART. 66  
    (1) Persoanele prevãzute la art. 16 lit. a), b), d), e) şi 
f), precum şi persoanele care desfãşoarã activitãŃi în mediul 
rural şi nu realizeazã venituri lunare sau realizeazã venituri 
mai mici decât valoarea indicatorului social de referinŃã în 
vigoare şi care sunt înregistrate la agenŃiile pentru ocuparea 
forŃei de muncã beneficiazã, în mod gratuit, de servicii de 
formare profesionalã. 

 

    Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 18 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

 



    (2) Serviciile de formare profesionalã se asigurã, gratuit, 
la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la 
cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în urmãtoarele 
situaŃii: 
    a) au reluat activitatea ca urmare a încetãrii concediului 
pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani, 
respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; 
    b) au reluat activitatea dupã satisfacerea stagiului militar; 
    c) au reluat activitatea ca urmare a recuperãrii capacitãŃii 
de muncã dupã pensionarea pentru invaliditate. 
    (3) Prevederile alin. (2) se aplicã în cazul în care cererea 
este formulatã în termen de 12 luni de la data reluãrii 
activitãŃii persoanelor, o singurã datã pentru fiecare situaŃie. 
    (4) Persoanele aflate în detenŃie care mai au de executat cel 
mult 9 luni pânã la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un 
program de formare profesionalã organizat de agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncã judeŃene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, cheltuielile necesare pregãtirii profesionale fiind 
suportate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 
    (5) Persoanele care beneficiazã de servicii de formare 
profesionalã gratuite şi se încadreazã în muncã, potrivit legii, 
pot beneficia în continuare, pânã la finalizarea programului de 
formare profesionalã început, de serviciile de formare 
profesionalã gratuite la care aveau dreptul dacã nu s-ar fi 
angajat. 

 

    Alin. (5) al art. 66 a fost introdus de pct. 19 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 
------------ 
   Art. 66 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

     ART. 66^1 
    (1) Prin servicii de formare profesionalã se înŃelege 
totalitatea drepturilor de care beneficiazã persoanele prevãzute 
la art. 66 alin. (1) şi (2) pe durata participãrii la o formã de 
pregãtire profesionalã. 
    (2) Persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã, care 
beneficiazã în mod gratuit de servicii de formare profesionalã, 
au urmãtoarele drepturi: 

 

    a) sã beneficieze de pregãtire teoreticã şi practicã pe toatã 
durata cursului şi sã susŃinã, gratuit, de cel mult douã ori 
examenul de absolvire la finalizarea acestuia; 

 

    Litera a) a alin. (2) al art. 66^1 a fost modificatã de pct. 
13 al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 
2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 
2005. 



 

 

    b) sã beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi 
sã primeascã în folosinŃã manuale; 
    c) sã beneficieze, dacã este cazul, de echipament de 
protecŃie pe timpul instruirii practice; 
    d) sã beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea 
de pregãtire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în 
comun sau, dupã caz, de decontarea cheltuielilor de transport, 
pentru cel mult 4 deplasãri în cursul unei luni, dacã nu se pot 
deplasa zilnic la unitatea de pregãtire, în condiŃiile prevãzute 
de reglementãrile în vigoare pentru salariaŃii instituŃiilor 
publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada 
delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul 
deplasãrii, în cadrul localitãŃii, în interesul serviciului, 
precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în 
comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de 
pregãtire. 

 

    Litera d) a alin. (2) al art. 66^1 a fost modificatã de pct. 
13 al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 
2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 
2005. 

 

    e) sã beneficieze de consultaŃii medicale, analize medicale 
şi teste necesare frecventãrii cursului. 

 

    (2^1) Pentru traseele prevãzute la alin. (2) lit. d), pentru 
care nu se elibereazã abonamente, persoanele au dreptul sã 
beneficieze de decontarea biletelor de cãlãtorie pe mijloacele de 
transport în comun. 

 

    Alin. (2^1) al art. 66^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    (3) Persoanele prevãzute la alin. (2), care nu se pot deplasa 
zilnic la unitatea de pregãtire sau locuiesc la o distanŃã mai 
mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participã 
la pregãtirea profesionalã sã beneficieze de cazare şi de o sumã 
de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevãzut de 
reglementãrile în vigoare pentru salariaŃii instituŃiilor publice 
şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii 
şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii, 
în cadrul localitãŃii, în interesul serviciului. 

 

    (3^1) Persoanele care beneficiazã de drepturile prevãzute la 
alin. (3) nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de 
transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de 
pregãtire. 

 



    Alin. (3^1) al art. 66^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    (4) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de 
care beneficiazã persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã 
pe durata participãrii la o formã de pregãtire profesionalã se 
elaboreazã de AgenŃia NaŃionalã pentru Ocuparea ForŃei de Muncã 
şi se aprobã prin ordin al ministrului muncii, familiei şi 
protecŃiei sociale, care se publicã în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

    (5) Persoanele care beneficiazã de indemnizaŃie de şomaj, cu 
excepŃia acelora care participã la programe de formare 
profesionalã organizate în condiŃiile legii, a cãror finanŃare 
este asiguratã din asistenŃa financiarã nerambursabilã primitã de 
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin 
intermediul Fondului european de dezvoltare regionalã, Fondului 
social european şi Fondului de coeziune, pe perioada în care 
participã la aceste programe de formare profesionalã, în 
condiŃiile în care, anterior includerii în cadrul acestor 
programe de formare profesionalã, nu au fost cuprinse în 
serviciile pentru stimularea ocupãrii forŃei de muncã şi de 
formare profesionalã oferite de agenŃia pentru ocuparea forŃei de 
muncã, sunt obligate sã participe la programele de formare 
profesionalã oferite şi organizate de agenŃiile pentru ocuparea 
forŃei de muncã, precum şi la examenul de absolvire a acestora. 

 

    Alin. (5) al art. 66^1 a fost modificat de pct. 6 al art. 
unic din LEGEA nr. 233 din 7 decembrie 2010 publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010. 

 

    (6) Persoanele prevãzute la art. 66 alin. (1) pot beneficia 
de servicii de formare profesionalã gratuite, o singurã datã, 
pentru fiecare perioadã în care se aflã în cãutarea unui loc de 
muncã. 
    (7) Drepturile prevãzute la alin. (2) şi (3) se suportã din 
bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 

 

    Art. 66^1 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 67 
    (1) Activitatea de formare profesionalã a persoanelor in 
cãutarea unui loc de munca este coordonata la nivel naŃional de 
cãtre AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca.  

 

    (2) Formarea profesionalã a persoanelor în cãutarea unui loc 
de muncã se realizeazã de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
muncã prin centrele de formare profesionalã din subordinea 



acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesionalã 
a adulŃilor ale AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de 
Muncã, precum şi prin furnizori de servicii de formare 
profesionalã, din sectorul public sau privat, autorizaŃi în 
condiŃiile legii. 

 

    Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 28 al art. I 
din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    (3) Modul de organizare şi funcŃionare al centrelor regionale 
pentru formarea profesionalã a adulŃilor se aprobã prin hotãrârea 
consiliului de administraŃie al AgenŃiei NaŃionale pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã. 

 

    Alin. (3) al art. 67 a fost introdus de pct. 29 al art. I din 
LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    (4) Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncã de punere în aplicare a hotãrârii consiliului de 
administraŃie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 

 

    Alin. (4) al art. 67 a fost introdus de pct. 29 al art. I din 
LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 68 
    (1) Cursurile de calificare, recalificare, perfecŃionare si 
specializare se organizeazã pentru ocupaŃii, meserii si profesii 
definite si cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din România. 
    (2) AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca, precum 
si furnizorii de servicii de formare profesionalã autorizaŃi pot 
organiza cursuri de calificare, recalificare, perfecŃionare si 
specializare si pentru ocupaŃii sau meserii neincluse încã in 
Clasificarea ocupatiilor din România, numai dupã ce au obŃinut 
avizul Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale.  

 

    ART. 69 
    (1) Formele prin care se realizeazã formarea profesionalã a 
persoanelor în cãutarea unui loc de muncã se desfãşoarã având la 
bazã standardele ocupaŃionale recunoscute la nivel naŃional, 
respectiv standardele de pregãtire profesionalã, aprobate 
potrivit legii. 
    (2) Dacã pentru anumite ocupaŃii sau meserii nu existã 
standarde ocupaŃionale recunoscute la nivel naŃional, respectiv 
standardele de pregãtire profesionalã, AgenŃia NaŃionalã pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã poate solicita unor persoane juridice de 
drept public sau privat proiecte de standarde ocupaŃionale ori de 
pregãtire profesionalã, care vor fi aprobate potrivit legii. 



   Art. 69 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    ART. 70 
    Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale exercita 
controlul asupra realizãrii planului naŃional de formare 
profesionalã. 

 

    4. ConsultanŃa si asistenta pentru începerea unei activitãŃi 
independente sau pentru iniŃierea unei afaceri 

 

    ART. 71 
    (1) ConsultanŃa si asistenta pentru începerea unei activitãŃi 
independente sau pentru iniŃierea unei afaceri se acorda, la 
cerere, persoanelor in cãutarea unui loc de munca, sub forma de 
servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici 
eficiente de management si alte servicii de consultanŃa. 
    (2) Serviciile prevãzute la alin. (1) pot fi realizate de 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca sau, dupã caz, de firme 
private, organizaŃii profesionale, fundaŃii si asociaŃii 
specializate in aceste domenii, cu care agenŃiile încheie 
contracte in condiŃiile legii.  

 

    (3) Serviciile prevãzute la alin. (1) se acordã gratuit: 
    a) persoanelor prevãzute la art. 16, o singurã datã, pentru 
fiecare perioadã în care se aflã în cãutarea unui loc de muncã; 
    b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul 
asigurãrilor pentru şomaj, o singurã datã, pentru fiecare 
perioadã în care au calitatea de asigurat; 
    c) studenŃilor care solicitã acordarea de credite cu dobândã 
avantajoasã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, în condiŃiile 
prezentei legi. 

 

    Alin. (3) al art. 71 a fost modificat de pct. 1 al art. I din 
LEGEA nr. 580 din 14 decembrie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1.214 din 17 decembrie 2004. 

 

    5. Completarea veniturilor salariale ale angajaŃilor 

 

    ART. 72*) 
    (1) Persoanele prevãzute la art. 17 alin. (1) şi alin. (2) 
lit. c) cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaŃia de şomaj 
potrivit legii şi care se angajeazã pentru program normal de 
lucru, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a 
angajãrii, le înceteazã plata indemnizaŃiei de şomaj beneficiazã, 
din momentul angajãrii pânã la sfârşitul perioadei pentru care 
erau îndreptãŃite sã primeascã indemnizaŃia de şomaj, de o sumã 
lunarã, acordatã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, 
reprezentând 30% din cuantumul indemnizaŃiei de şomaj, stabilitã 
şi, dupã caz, reactualizatã conform legii. 



    (2) Nu beneficiazã de prevederile alin. (1) persoanele care 
se încadreazã la angajatori cu care au fost în raporturi de muncã 
sau de serviciu în ultimii 2 ani, precum şi persoanele pentru 
care plata indemnizaŃiei de şomaj a fost suspendatã potrivit art. 
45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbãrii 
duratei contractului individual de muncã, plata indemnizaŃiei de 
şomaj înceteazã potrivit art. 44 lit. a). 

 

   Art. 72 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform art. IV din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 
octombrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 
noiembrie 2005, persoanele care solicitã acordarea drepturilor 
lunare prevãzute la art. 72 din lege înainte de data intrãrii în 
vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃã beneficiazã de aceste 
drepturi în cuantumul, pe durata şi în condiŃiile stabilite de 
prevederile legale în vigoare la data solicitãrii drepturilor. 
    Conform alin. (1) al art. 6 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 
2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, 
drepturile bãneşti prevãzute la art. 72, 73^1, 74 şi 75 din Legea 
nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se 
stabilesc ulterior datei intrãrii în vigoare a prezentei legi, se 
diminueazã cu 15%. 

 

    ART. 73 
    (1) Persoanele prevãzute la art. 72 beneficiazã de aceasta 
suma si in situaŃia in care, in perioada pentru care au dreptul 
la indemnizaŃia de şomaj, le înceteazã raportul de munca sau de 
serviciu la primul angajator si se încadreazã la un alt 
angajator. 
    (2) Suma plãtitã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, in 
cuantumul stabilit la art. 72, se acorda pentru situaŃia 
prevãzutã la alin. (1) pana la sfârşitul perioadei pentru care 
persoana era indreptatita sa primeascã indemnizaŃia de şomaj. 
     ART. 73^1*)  
    (1) AbsolvenŃii instituŃiilor de învãŃãmânt şi absolvenŃii 
şcolilor speciale, în vârstã de minimum 16 ani, înregistraŃi la 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã, în situaŃia în care se 
angajeazã cu program normal de lucru, pentru o perioadã mai mare 
de 12 luni, beneficiazã, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, 
de o primã de încadrare egalã cu valoarea indicatorului social de 
referinŃã în vigoare la data încadrãrii. 

 

    Alin. (1) al art. 73^1 a fost modificat de pct. 20 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    (2) AbsolvenŃii cãrora li s-a stabilit dreptul la 
indemnizaŃie de şomaj şi se angajeazã în perioada de acordare a 



indemnizaŃiei, în condiŃiile prevãzute la alin. (1), beneficiazã, 
din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, de o sumã egalã cu 
indemnizaŃia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiŃiile 
legii, pânã la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacã 
nu s-ar fi angajat. 
    (3) Drepturile prevãzute la alin. (2) se acordã absolvenŃilor 
care îşi menŃin raporturile de muncã sau de serviciu pentru o 
perioadã de cel puŃin 12 luni de la data angajãrii. 

 

    (4) Valoarea indicatorului social de referinŃã, avutã în 
vedere la calculul indemnizaŃiei de şomaj la care persoanele 
prevãzute la alin. (2) ar fi avut dreptul, în condiŃiile legii, 
dacã nu s-ar fi angajat, este valoarea indicatorului social de 
referinŃã în vigoare la data angajãrii. 

 

    Alin. (4) al art. 73^1 a fost modificat de pct. 7 al art. I 
din ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010. 

 

    (5) Nu beneficiazã de prevederile alin. (1) şi (2): 
    a) absolvenŃii care la data absolvirii studiilor aveau 
raporturi de muncã sau de serviciu; 
    b) absolvenŃii care se încadreazã la angajatori cu care au 
fost în raporturi de muncã sau de serviciu în ultimii 2 ani; 
    c) absolvenŃii care la data solicitãrii dreptului urmeazã o 
formã de învãŃãmânt; 
    d) absolvenŃii instituŃiilor de învãŃãmânt faŃã de care 
angajatorii au obligaŃia, potrivit legii, de a-i încadra în 
muncã; 
    e) absolvenŃii pentru care plata indemnizaŃiei de şomaj a 
fost suspendatã potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, 
ca urmare a schimbãrii duratei contractului individual de muncã, 
plata indemnizaŃiei de şomaj înceteazã potrivit art. 44 lit. a). 

 

    Art. 73^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANłA 
DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform alin. (1) al art. 6 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 
2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, 
drepturile bãneşti prevãzute la art. 72, 73^1, 74 şi 75 din Legea 
nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se 
stabilesc ulterior datei intrãrii în vigoare a prezentei legi, se 
diminueazã cu 15%. 

 

    6. Stimularea mobilitatii forŃei de munca 
    ART. 74*) 
    Persoanele care în perioada în care beneficiazã de 
indemnizaŃie de şomaj se încadreazã, potrivit legii, într-o 
localitate situatã la o distanŃã mai mare de 50 km de localitatea 
în care îşi au domiciliul stabil, beneficiazã de o primã de 



încadrare acordatã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj egalã cu 
de douã ori valoarea indicatorului social de referinŃã în vigoare 
la data acordãrii. 

 

   Art. 74 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform alin. (1) al art. 6 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 
2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, 
drepturile bãneşti prevãzute la art. 72, 73^1, 74 şi 75 din Legea 
nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se 
stabilesc ulterior datei intrãrii în vigoare a prezentei legi, se 
diminueazã cu 15%. 

 

    ART. 75*) 
    Persoanele care în perioada în care beneficiazã de 
indemnizaŃie de şomaj se încadreazã, potrivit legii, într-o altã 
localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbã domiciliul 
primesc o primã de instalare, acordatã din bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj, egalã cu de şapte ori valoarea indicatorului social 
de referinŃã în vigoare la data instalãrii. 

 

   Art. 75 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform alin. (1) al art. 6 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 
2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, 
drepturile bãneşti prevãzute la art. 72, 73^1, 74 şi 75 din Legea 
nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se 
stabilesc ulterior datei intrãrii în vigoare a prezentei legi, se 
diminueazã cu 15%. 

 

    ART. 76 
    (1) AngajaŃii au obligaŃia de a restitui integral sumele 
primite conform art. 73^1, 74 şi 75, în situaŃia în care 
raporturile de muncã sau de serviciu înceteazã, într-o perioadã 
mai micã de 12 luni de la data încadrãrii în muncã, în temeiul 
urmãtoarelor prevederi: 
a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) şi i), art. 61 lit. a) şi 
art. 79 din Legea nr. 53/2003  - Codul muncii, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare; 
b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 , cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, dacã au fost condamnaŃi prin hotãrâre 
judecãtoreascã definitivã; 
c) art. 84 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (2) lit. f) şi g) şi 
alin. (5) din Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcŃionarilor 
publici, republicatã, cu modificãrile ulterioare.  

 100%  



    (2) În situaŃia nerespectãrii prevederilor alin. (1), 
recuperarea sumelor prevãzute la art. 73^1, 74 şi 75 se va face 
pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri 
executorii. 

 

   Art. 76 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    SECłIUNEA a 3-a 
    Stimularea angajatorilor pentru încadrarea in munca a 
şomerilor 

 

    ART. 77 
    Stimularea angajatorilor pentru încadrarea in munca a 
şomerilor se realizeazã prin: 
    a) subvenŃionarea locurilor de munca; 
    b) acordarea de credite in condiŃii avantajoase in vederea 
creãrii de noi locuri de munca; 
    c) acordarea unor facilitãŃi. 

 

    1. SubvenŃionarea locurilor de munca 

 

   Art. 78 a fost abrogat de litera a) a alin. (1) al art. 15 din 
LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 441 din 30 iunie 2010. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform alin. (2) al art. 6 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 
2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, 
convenŃiile încheiate în vederea acordãrii subvenŃiei prevãzute 
la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare, şi aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a 
prezentei legi îşi produc efectele juridice pânã la expirarea 
termenului pentru care au fost încheiate. 

 

   Art. 79 a fost abrogat de litera a) a alin. (1) al art. 15 din 
LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 441 din 30 iunie 2010. 

 

 

    ART. 80  
    (1) Angajatorii care încadreazã în muncã pe duratã 
nedeterminatã absolvenŃi ai unor instituŃii de învãŃãmânt sunt 
scutiŃi, pe o perioadã de 12 luni, de plata contribuŃiei datorate 
la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, aferentã absolvenŃilor 
încadraŃi, şi primesc lunar, pe aceastã perioadã, pentru fiecare 
absolvent: 
    a) o sumã egalã cu valoarea indicatorului social de referinŃã 
în vigoare la data încadrãrii în muncã, pentru absolvenŃii 
ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; 
    b) o sumã egalã cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social 



de referinŃã în vigoare la data încadrãrii în muncã, pentru 
absolvenŃii de învãŃãmânt secundar superior sau învãŃãmânt 
postliceal; 
    c) o sumã egalã cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social 
de referinŃã în vigoare la data încadrãrii în muncã, pentru 
absolvenŃii de învãŃãmânt superior. 

 

    Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 25 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    (2) Angajatorii care încadreazã în muncã pe duratã 
nedeterminatã absolvenŃi din rândul persoanelor cu handicap 
primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevãzute la 
alin. (1) pe o perioadã de 18 luni. 
    (3) Nu beneficiazã de prevederile alin. (1) şi (2) 
angajatorii care au obligaŃia, potrivit legii, de a încadra în 
muncã absolvenŃi ai instituŃiilor de învãŃãmânt, pentru 
absolvenŃii din aceastã categorie. 

 

   Art. 80 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 81 
    Mãsurile de stimulare prevãzute la art. 80 nu se acorda pe 
perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt 
suspendate. 
    ART. 82 
    In sensul prezentei legi, prin absolvent al unei instituŃii 
de învãŃãmânt se înŃelege persoana care a obŃinut o diploma sau 
un certificat de studii, in condiŃiile legii, in una dintre 
instituŃiile de învãŃãmânt gimnazial, profesional, special, 
liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, 
autorizat sau acreditat in condiŃiile legii. 
    ART. 83 
    (1) Angajatorii care încadreazã absolvenŃi in condiŃiile art. 
80 sunt obligaŃi sa menŃinã raporturile de munca sau de serviciu 
ale acestora cel puŃin 3 ani de la data încheierii.  

 

    (2) Angajatorii care înceteazã raporturile de muncã sau de 
serviciu ale absolvenŃilor, anterior termenului prevãzut la alin. 
(1), sunt obligaŃi sã restituie, în totalitate, agenŃiilor pentru 
ocuparea forŃei de muncã sumele încasate pentru fiecare absolvent 
plus dobânda de referinŃã a Bãncii NaŃionale a României în 
vigoare la data încetãrii raporturilor de muncã sau de serviciu, 
dacã încetarea acestora a avut loc din urmãtoarele motive: 

 

a) încetarea raportului de muncã în temeiul art. 55 lit. b), art. 
56 lit. e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 , cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare; 



    Litera a) a alin. (2) al art. 83 a fost modificatã de pct. 26 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), 
art. 98 alin. (1) lit. e) şi art. 99 alin. (1) lit. a)-c) din 
Legea nr. 188/1999 , republicatã. 

 

    Litera b) a alin. (2) al art. 83 a fost modificatã de pct. 26 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 
----------- 
    Alin. (2) al art. 83 a fost modificat de pct. 22 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 
   Alin. (3) al art. 83 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din 
LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    (4) AbsolvenŃii pot fi încadraŃi in condiŃiile art. 80, o 
singura data pentru fiecare forma de învãŃãmânt, in termen de 12 
luni de la data absolvirii studiilor. 
    ART. 84 
    (1) In perioada celor 3 ani, prevãzutã la art. 83 alin. (1), 
absolvenŃii pot urma o forma de pregãtire profesionalã, 
organizatã de cãtre angajator, in condiŃiile legii. 
    (2) Cheltuielile necesare pentru pregãtirea profesionalã 
prevãzutã la alin. (1) vor fi suportate, la cererea 
angajatorilor, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 

 

     ART. 84^1 
    (1) Angajatorii care, dupã îndeplinirea obligaŃiei prevãzute 
la art. 83 alin. (1), menŃin raporturile de muncã sau de serviciu 
cu absolvenŃii încadraŃi în condiŃiile art. 80 primesc, pentru 
fiecare an de continuare a raporturilor de muncã sau de serviciu, 
un ajutor financiar egal cu suma aferentã contribuŃiilor sociale 
datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform 
legii. 
    (2) Ajutorul financiar prevãzut la alin. (1) poate fi acordat 
pe o perioadã de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii 
obligaŃiei prevãzute la art. 83 alin. (1). 
    (3) Prin contribuŃii sociale datorate de angajatori se 
înŃelege contribuŃia de asigurãri sociale, contribuŃia de 
asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, 
contribuŃia pentru asigurãri sociale de sãnãtate şi contribuŃia 
de asigurãri pentru şomaj. 
    (4) Ajutorul financiar prevãzut la alin. (1) se vireazã, la 
cerere, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, angajatorilor care 
nu înregistreazã debite provenind din neplata contribuŃiilor 
sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la 
data aprobãrii cererii. 



    Art. 84^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 
580 din 14 decembrie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
1.214 din 17 decembrie 2004. 
     ART. 84^2 
    Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 
se aprobã prin ordin al ministrului muncii, familiei şi 
protecŃiei sociale. 
    Art. 84^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 
580 din 14 decembrie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
1.214 din 17 decembrie 2004. 

 

    Art. 84^3 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANłEI DE 
URGENłĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL 
OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 de cãtre art. 14 din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008. 

 

    ART. 85  
    (1) Angajatorii care încadreazã în muncã pe perioadã 
nedeterminatã şomeri în vârstã de peste 45 de ani sau şomeri care 
sunt pãrinŃi unici susŃinãtori ai familiilor monoparentale sunt 
scutiŃi, pe o perioadã de 12 luni, de plata contribuŃiei datorate 
la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, aferentã persoanelor 
încadrate din aceste categorii, şi primesc lunar, pe aceastã 
perioadã, pentru fiecare persoanã angajatã din aceste categorii, 
o sumã egalã cu valoarea indicatorului social de referinŃã în 
vigoare, cu obligaŃia menŃinerii raporturilor de muncã sau de 
serviciu cel puŃin 2 ani. 

 

    Alin. (1) al art. 85 a fost modificat de pct. 27 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    (2) De facilitãŃile prevãzute la alin. (1), cu excepŃia 
scutirii de la plata contribuŃiei la bugetul asigurãrilor pentru 
şomaj, datoratã de angajator pentru persoanele respective, 
beneficiazã şi angajatorii care, în raport cu numãrul de 
angajaŃi, şi-au îndeplinit obligaŃia, potrivit legii, de a 
încadra în muncã persoane cu handicap, precum şi angajatorii care 
nu au aceastã obligaŃie legalã, dacã încadreazã în muncã pe 
duratã nedeterminatã persoane cu handicap şi le menŃin 
raporturile de muncã sau de serviciu cel puŃin 2 ani. 

 

    Alin. (2) al art. 85 a fost modificat de pct. 27 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    Alin. (3) al art. 85 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 



 

    (4) Angajatorii care înceteazã raporturile de muncã sau de 
serviciu ale persoanelor prevãzute la alin. (1) şi (2), anterior 
termenului de 2 ani, sunt obligaŃi sã restituie, în totalitate, 
agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de muncã sumele încasate pentru 
fiecare persoanã, plus dobânda de referinŃã a Bãncii NaŃionale a 
României în vigoare la data încetãrii raporturilor de muncã sau 
de serviciu, dacã încetarea acestora a avut loc din motivele 
prevãzute la art. 83 alin. (2). 

 

    (5) Angajatorii care încadreazã în muncã, potrivit legii, 
şomeri care în termen de 3 ani de la data angajãrii îndeplinesc, 
conform legii, condiŃiile pentru a solicita pensia anticipatã 
parŃialã sau de acordare a pensiei pentru limitã de vârstã, dacã 
nu îndeplinesc condiŃiile de a solicita pensia anticipatã 
parŃialã, beneficiazã lunar, pe perioada angajãrii, pânã la data 
îndeplinirii condiŃiilor respective, de o sumã egalã cu valoarea 
indicatorului social de referinŃã în vigoare, acordatã din 
bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 
    Alin. (5) al art. 85 a fost modificat de pct. 27 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 
    (6) Nu beneficiazã de facilitãŃile prevãzute la alin. (1), 
(2) şi (5) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi 
de muncã sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile 
prevãzute la aceste alineate. 

 

  Art. 85 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 107 
din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 
aprilie 2004. 

 

     ART. 85^1 
    Angajatorii care beneficiazã de subvenŃionarea locurilor de 
muncã în condiŃiile art. 80 sau art. 85 alin. (1) şi (2) şi care 
înceteazã raporturile de muncã sau de serviciu ale persoanelor 
încadrate pe aceste locuri de muncã, din motivele prevãzute la 
art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevãzute de lege, nu mai 
pot beneficia de o nouã subvenŃie din bugetul asigurãrilor pentru 
şomaj pe o perioadã de 2 ani de la data încetãrii raporturilor de 
muncã sau de serviciu. 

 

    Art. 85^1 a revenit la forma avutã anterior ORDONANłEI DE 
URGENłĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate în MONITORUL 
OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008 prin abrogarea acestui act 
de cãtre art. 14 din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 226 din 30 
decembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 
decembrie 2008. 

 

    2. Acordarea de credite in condiŃii avantajoase 

 

 



   ART. 86 
    (1) Pentru crearea de noi locuri de muncã prin înfiinŃarea 
sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unitãŃi 
cooperatiste, asociaŃii familiale, precum şi activitãŃi 
independente desfãşurate de persoane fizice autorizate se pot 
acorda, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, credite în 
condiŃii avantajoase. 
    (2) Creditele se acordã în baza unor proiecte de 
fezabilitate, proporŃional cu numãrul de locuri de muncã ce vor 
fi create, pentru o perioadã de cel mult 3 ani, pentru 
investiŃii, inclusiv perioada de graŃie de maximum 6 luni şi, 
respectiv, un an pentru asigurarea producŃiei, cu o dobândã de 
50% din dobânda de referinŃã a Bãncii NaŃionale a României. 
    (3) În judeŃele în care rata medie anualã a şomajului s-a 
situat peste rata medie anualã a şomajului pe Ńarã, comunicatã de 
AgenŃia NaŃionalã pentru Ocuparea ForŃei de Muncã, creditele se 
acordã în anul calendaristic urmãtor cu o dobândã de 25% din 
dobânda de referinŃã a Bãncii NaŃionale a României. 
    (4) Beneficiazã de credite, în condiŃiile legii, cu dobânda 
prevãzutã la alin. (3) şi persoanele în vârstã de pânã la 30 de 
ani, care au statut de student pentru prima datã şi urmeazã 
studiile la cursuri de zi la o instituŃie de învãŃãmânt superior 
de stat sau particular, autorizatã sau acreditatã, în condiŃiile 
legii. 
    (5) Creditele prevãzute la alin. (4) se acordã studenŃilor 
care înfiinŃeazã sau dezvoltã, individual sau împreunã cu alŃi 
studenŃi care îndeplinesc condiŃiile prevãzute la alin. (4), 
întreprinderi mici şi mijlocii, unitãŃi cooperatiste, asociaŃii 
familiale sau care desfãşoarã în mod independent o activitate 
economicã în calitate de persoanã fizicã autorizatã. 
    (6) În cazul în care în perioada pentru care a fost acordat 
creditul intervine cesionarea sau înstrãinarea parŃialã ori 
totalã, prin orice modalitate, a pãrŃilor sociale sau a 
acŃiunilor deŃinute de beneficiarii de credite prevãzuŃi la alin. 
(4) cãtre alte persoane decât cele din categoria menŃionatã, 
aceştia sunt obligaŃi sã achite o sumã egalã cu diferenŃa dintre 
dobânda prevãzutã la alin. (2) şi cea prevãzutã la alin. (3). 
    (7) Beneficiarii de credite acordate în condiŃiile prevãzute 
la alin. (2)-(4) trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiŃii: 
    a) sã aibã cel mult 249 de angajaŃi şi/sau membri cooperatori 
cu raporturi de muncã sau de serviciu; 
    b) activitatea de bazã sã se realizeze în producŃie, servicii 
sau în turism; 
    c) pe cel puŃin 60% din numãrul locurilor de muncã nou-create 
prin înfiinŃarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi 
mijlocii ori de unitãŃi cooperatiste sã fie încadrat personal 
provenind din rândul şomerilor înregistraŃi la agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncã; 
    Litera c) a alin. (7) al art. 86 a fost modificatã de pct. 24 
al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 



 

 

    d) personalul încadrat în condiŃiile prevãzute la lit. c) sã 
fie menŃinut în activitate cel puŃin 3 ani; 
    e) locurile de muncã avute în vedere la acordarea de credite 
în condiŃiile alin. (2)-(4) sã nu fie locurile de muncã vacante, 
rezultate în urma încetãrii raporturilor de muncã a unor angajaŃi 
în ultimele 12 luni premergãtoare încheierii contractului de 
creditare. 
    (8) Şomerii care se obligã sã înfiinŃeze întreprinderi mici 
şi mijlocii, unitãŃi cooperatiste, asociaŃii familiale sau care 
desfãşoarã în mod independent o activitate economicã în calitate 
de persoane fizice autorizate au prioritate la obŃinerea 
creditelor în condiŃii avantajoase. 
   Art. 86 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 86^1 
    (1) Pentru crearea de noi locuri de muncã pentru şomeri, se 
pot acorda, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, de la 
capitolul "Împrumuturi", fonduri nerambursabile. 
    (2) Fondurile nerambursabile se acordã în baza unor proiecte 
de fezabilitate, proporŃional cu numãrul de locuri de muncã ce 
vor fi create. 
    (3) Fondurile prevãzute la alin. (1) se acordã pentru 
înfiinŃarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, 
unitãŃi cooperatiste, asociaŃii familiale, precum şi activitãŃi 
independente desfãşurate de persoane fizice autorizate, care îşi 
desfãşoarã activitatea în localitãŃi confruntate cu fenomene de 
sãrãcie şi excluziune socialã din cauza nivelului ridicat al 
şomajului. 
    (4) LocalitãŃile în care se vor acorda fondurile prevãzute la 
alin. (1), precum şi sumele ce vor fi alocate fiecãrei localitãŃi 
se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, în limitele stabilite 
prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat. 
    (5) Fondurile prevãzute la alin. (1) se acordã 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi unitãŃilor cooperatiste cu 
condiŃia ca pe toate locurile de muncã nou-create sã încadreze în 
muncã pe perioadã nedeterminatã şomeri pe care sã îi menŃinã în 
activitate cel puŃin 4 ani, asociaŃiilor familiale înfiinŃate de 
şomeri, precum şi şomerilor care au dobândit calitatea de 
persoane fizice autorizate sã desfãşoare, în mod independent, o 
activitate economicã. 
    Art. 86^1 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 86^2 
    (1) Pentru acordarea creditelor în condiŃii avantajoase sau a 
fondurilor nerambursabile prevãzute la art. 86^1, contribuŃia 



beneficiarului trebuie sã fie de cel puŃin 25% din valoarea 
proiectului de fezabilitate depus. 

 

    (2) Creditele în condiŃii avantajoase şi fondurile 
nerambursabile se acordã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, 
cu respectarea reglementãrilor aplicabile în domeniul ajutorului 
de minimis. 

 

    Alin. (2) al art. 86^2 a fost modificat de pct. 29 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    (3) Beneficiarii de credite acordate în condiŃiile art. 86 
sau de fonduri nerambursabile acordate în condiŃiile art. 86^1 au 
obligaŃia de a menŃine locurile de muncã noucreate pentru o 
perioadã minimã de 5 ani. 
    Art. 86^2 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 87*) 
    (1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de 
credite în condiŃii avantajoase, respectiv de fonduri 
nerambursabile, precum şi cuantumul maxim al acestora, ce pot fi 
acordate unui beneficiar, se vor stabili prin legea bugetului 
asigurãrilor sociale de stat. 
    (2) AsociaŃiile familiale pot primi credite în condiŃii 
avantajoase sau fonduri nerambursabile, proporŃional cu numãrul 
membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care 
desfãşoarã în mod independent activitãŃi economice, pentru 
finanŃarea propriului loc de muncã. 
    (3) AsociaŃiile familiale şi persoanele fizice autorizate 
care desfãşoarã în mod independent activitãŃi economice pot primi 
credite în condiŃii avantajoase dacã cel puŃin unul dintre 
membrii asociaŃiei familiale, respectiv persoana fizicã 
autorizatã, este asigurat în sistemul asigurãrilor pentru şomaj 
şi a realizat un stagiu de cotizare de cel puŃin 12 luni în 
ultimele 24 de luni premergãtoare datei solicitãrii creditului. 
    (4) AsociaŃiile familiale şi persoanele fizice autorizate 
care desfãşoarã în mod independent activitãŃi economice pot primi 
fonduri nerambursabile dacã cel puŃin unul dintre membrii 
asociaŃiei familiale, respectiv persoana fizicã autorizatã, a 
realizat un stagiu total de cotizare în sistemul asigurãrilor 
pentru şomaj, de minimum 24 de luni. 

 

   Art. 87 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Conform alin. (6) al art. 7 din LEGEA nr. 387 din 31 



decembrie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 31 
decembrie 2007, în anul 2008, suma totalã care poate fi utilizatã 
pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, este de 40 milioane lei, iar cuantumul 
maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de 
credite din aceastã sumã este de 1,5 milioane lei. 

 

    ART. 88 
    (1) În cazul în care persoanelor angajate din rândul 
şomerilor le înceteazã raporturile de muncã 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 încetãrii raporturilor de muncã, sã încadreze şomeri pe 
locurile de muncã devenite vacante. 
    (2) ObligaŃia prevãzutã la alin. (1) revine angajatorilor şi 
în situaŃia în care persoanele angajate pe noile locuri de muncã 
create nu provin din rândul şomerilor, pentru cei care 
beneficiazã de credite în condiŃii avantajoase. 
    (3) Pe perioada derulãrii contractului angajatorul nu poate 
reduce numãrul de posturi existent în unitate la data acordãrii 
creditului sau a fondului nerambursabil. 
    (4) În cazul în care unul dintre posturile existente la data 
acordãrii 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, sã 
încadreze alte persoane pe locurile de muncã devenite vacante. 

 

   Art. 88 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 89 
    (1) În cazul nerespectãrii condiŃiei prevãzute la art. 86 
alin. (7) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egalã cu 
mãrimea creditului acordat pentru fiecare loc de muncã creat şi 
neocupat. 
    (2) În cazul nerespectãrii obligaŃiei prevãzute la art. 86^2 
alin. (3) şi art. 88 alin. (1) şi (2), angajatorul va suporta o 
penalitate egalã cu valoarea fondului nerambursabil, respectiv cu 
mãrimea creditului acordat, pentru fiecare loc de muncã creat şi 
neocupat, proporŃional cu numãrul de luni neocupate. 
    (3) În cazul nerespectãrii obligaŃiei prevãzute la art. 88 
alin. (3) şi (4), angajatorul va suporta o penalitate egalã cu o 
parte din mãrimea creditului, respectiv a fondului nerambursabil, 
care s-a acordat, potrivit legii, pentru un numãr de locuri de 
muncã nou-create, egal cu cel al locurilor de muncã desfiinŃate 
sau devenite vacante, proporŃionalã cu ponderea perioadei în care 
nu s-a respectat aceastã obligaŃie în totalul perioadei prevãzute 
pentru menŃinerea sau ocuparea locurilor de muncã, la care, în 



cazul creditelor, se adaugã dobânda aferentã. 

 

   Art. 89 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 90 
    (1) Beneficiarii de credite în condiŃii avantajoase pot 
solicita din nou credite din bugetul asigurãrilor pentru şomaj 
dacã au achitat integral creditele în condiŃii avantajoase 
obŃinute anterior, inclusiv dobânzile aferente. 
    (2) Beneficiarii unui fond nerambursabil nu mai au dreptul sã 
primeascã un nou fond nerambursabil. 

 

   Art. 90 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 91 
    (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj pentru acordarea de credite în condiŃii avantajoase 
sau fonduri nerambursabile se face de bãnci sau de agenŃii 
autorizate potrivit legii, cu care AgenŃia NaŃionalã pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã încheie contracte în condiŃiile 
prevãzute de lege. 
    (2) Banca sau agenŃia de credite care administreazã fonduri 
pentru acordarea de credite în condiŃii avantajoase poartã 
rãspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj. 
    (3) Taxele şi comisioanele pe care AgenŃia NaŃionalã pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã le datoreazã bãncii sau agenŃiei de 
credit pentru administrarea fondurilor pentru acordarea de 
credite în condiŃii avantajoase se suportã din bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj. 

 

   Alin. (3) al art. 91 a fost introdus de pct. 25 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 
------------ 
   Art. 91 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 92 
    (1) Procedura şi criteriile de acordare a fondurilor 
nerambursabile se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului. 
    (2) CondiŃiile de acordare şi rambursare a creditelor, de 
acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a 
garanŃiilor, organizarea şi desfãşurarea licitaŃiilor pentru 
desemnarea bãncilor şi agenŃiilor autorizate sã acorde credite, 
respectiv fonduri nerambursabile, din bugetul asigurãrilor pentru 



şomaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale 
Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Bãncii 
NaŃionale a României. 

 

   Art. 92 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    3. FacilitãŃi acordate angajatorilor 

 

    ART. 93  

 

    (1) Angajatorii care încadreazã în muncã persoane din rândul 
şomerilor, pe care le menŃin în activitate pe o perioadã de cel 
puŃin 6 luni de la data angajãrii, beneficiazã de reducerea sumei 
reprezentând contribuŃia de 2,5% datoratã bugetului asigurãrilor 
pentru şomaj. 

 

    Alin. (1) al art. 93 a fost modificat de pct. 26 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

    (2) Reducerea contribuŃiei se acorda începând din anul fiscal 
urmãtor, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea 
sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea 
personalului nou-angajat in condiŃiile prevãzute la alin. (1) din 
numãrul mediu scriptic de personal încadrat cu contract 
individual de munca din anul respectiv.  

 

   Art. 94 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDONANłA DE 
URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    SECłIUNEA a 4-a 
    Prevederi finale 

 

    ART. 95 
    (1) Procedurile privind accesul la mãsurile pentru stimularea 
ocupãrii forŃei de munca, modalitãŃile de finanŃare si 
instrucŃiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de 
AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca, vor fi avizate 
de Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale si vor fi 
aprobate prin hotãrâre a Guvernului. 

 

(1^1) Mãsurile de stimulare a ocupãrii forŃei de muncã finanŃate 
din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, pentru a cãror acordare se 
prevede, potrivit dispoziŃiilor legale, încheierea de contracte 
sau convenŃii cu agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã, se 
acordã în limita sumelor aprobate în bugetul asigurãrilor pentru 
şomaj cu aceastã destinaŃie, cu respectarea prevederilor Legii 



nr. 500/2002  privind finanŃele publice, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare. 

 

    Alin. (1^1) al art. 95 a fost introdus de pct. 7 al art. unic 
din LEGEA nr. 233 din 7 decembrie 2010 publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010. 

 

(2) Mãsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, în sensul 
art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a ComunitãŃii 
Europene, prevãzute în prezenta lege, se vor acorda în 
conformitate cu dispoziŃiile OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului 
nr. 117/2006 privind procedurile naŃionale în domeniul ajutorului 
de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 
137/2007 . 

 

    Alin. (2) al art. 95 a fost introdus de pct. 31 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    (3) Acordarea facilitãŃilor de natura ajutorului de stat sau 
ajutorului de minimis, prevãzute de prezenta lege, se face în 
baza schemelor de ajutor de stat ori schemelor de ajutor de 
minimis, elaborate cu respectarea reglementãrilor în domeniu, 
instituite prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã. 

 

    Alin. (3) al art. 95 a fost introdus de pct. 31 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    ART. 96 
    (1) AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca 
întocmeşte la sfârşitul fiecãrui an bilanŃuri de ocupare, prin 
care se evidenŃiazã efectele mãsurilor de stimulare a ocupãrii, 
realizate in perioada respectiva. 
    (2) ConŃinutul-cadru al bilanŃurilor de ocupare se aproba 
prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea 
ForŃei de Munca. 
    (3) BilanŃurile de ocupare, pe judeŃe si la nivel naŃional, 
se publica in primul semestru al anului urmãtor in Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 

 

    CAP. VI 
    InstituŃii si responsabilitãŃi in aplicarea prezentei legi 

 

    SECłIUNEA 1 
    InstituŃii si organizaŃii implicate in realizarea 
prevederilor prezentei legi 

 

    ART. 97 
    Pentru realizarea obiectivelor si mãsurilor prevãzute de 



prezenta lege Guvernul aproba strategii, planuri si programe 
naŃionale, in profil de ramura si teritorial. 
    ART. 98 
    InstituŃiile implicate in realizarea prevederilor prezentei 
legi sunt: 
    a) Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale; 
    b) AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca; 
    c) ministere si alte organe de specialitate ale 
administraŃiei publice centrale; 
    d) organizaŃiile sindicale si asociaŃiile patronale 
reprezentative la nivel naŃional; 
    e) prefecturile si autoritãŃile administraŃiei publice 
locale; 
    f) Comisia NaŃionala de Promovare a Ocupãrii ForŃei de Munca. 
    ART. 99 
    Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale are in 
domeniul ocupãrii forŃei de munca urmãtoarele atribuŃii: 
    a) urmãreşte tendintele de pe piaŃa muncii si elaboreazã 
strategii, prognoze si programe naŃionale privind ocuparea forŃei 
de munca, formarea profesionalã a şomerilor si egalitatea de 
sanse pe piaŃa muncii; 
    b) elaboreazã si avizeazã proiectele de acte normative in 
domeniul ocupãrii, formãrii profesionale, promovãrii egalitãŃii 
de sanse pe piaŃa muncii; 
    c) elaboreazã proiectul bugetului asigurãrilor pentru şomaj; 
    d) deleagã anual atribuŃiile de ordonator principal de 
credite pentru bugetul asigurãrilor pentru şomaj, conform legii; 
    e) urmãreşte, pe baza rapoartelor trimestriale si anuale, 
execuŃia bugetului asigurãrilor pentru şomaj si exercita 
controlul asupra realizãrii politicilor, strategiilor, planurilor 
si programelor privind forta de munca de cãtre AgenŃia NaŃionala 
pentru Ocuparea ForŃei de Munca; 
    f) împreunã cu alte ministere si organe de specialitate 
realizeazã si actualizeazã Clasificarea ocupatiilor din România, 
Ńinând seama de schimbãrile in structura economicã si socialã a 
tarii si de cerinŃele alinierii la standardele internaŃionale in 
domeniu; 
    g) promoveazã programe, propune acorduri si implementeaza 
proiecte de colaborare internaŃionala in domeniile ocupãrii, 
formãrii profesionale si egalitãŃii de sanse pe piaŃa muncii;  

 

    h) stabileşte indicatorii de performanŃã managerialã şi 
nivelul acestora, în baza cãrora se încheie, anual, contractul de 
performanŃã managerialã cu AgenŃia NaŃionalã pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncã; 

 

    Litera h) a art. 99 a fost modificatã de pct. 32 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

   



  ART. 100 
    (1) Realizarea politicilor, strategiilor, planurilor si 
programelor privind ocuparea forŃei de munca si formarea 
profesionalã a şomerilor se înfãptuieşte, in principal, prin 
intermediul AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Munca. 
    (2) Pentru realizarea serviciilor de ocupare si formare 
profesionalã AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca va 
respecta: 
    a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate in 
domeniul ocupãrii si formãrii profesionale; 
    b) neutralitatea in posibilele interese divergenŃe dintre 
angajatori si forta de munca; 
    c) orientarea activitãŃii cãtre nevoile clienŃilor prin 
întocmirea planurilor individuale de acŃiune si promovarea unor 
servicii rapide si de calitate; 
    d) respectarea caracterului concurenŃial al activitãŃilor de 
pe piaŃa muncii; 
    e) confidenŃialitatea datelor personale ale clienŃilor; 
    f) transparenta in activitatea desfasurata si in privinŃa 
rezultatelor obŃinute; 
    g) descentralizarea serviciilor si a procesului de luare a 
deciziilor; 
    h) adaptabilitatea serviciilor la modificãrile din mediul 
social si economic.  

 

    ART. 101 
    AgenŃia NaŃionalã pentru Ocuparea ForŃei de Muncã prezintã 
Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale rapoarte 
trimestriale şi anuale privind executarea bugetului asigurãrilor 
pentru şomaj şi realizarea indicatorilor de performanŃã 
managerialã stabiliŃi prin contractul anual de performanŃã 
managerialã. 

 

   Art. 101 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANłA 
DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    ART. 102 
    (1) Ministerele si alte organe de specialitate ale 
administraŃiei publice centrale, prin strategiile si politicile 
elaborate in domeniile pe care le coordoneazã, trebuie sa asigure 
creşterea gradului de ocupare a forŃei de munca. 
    (2) In vederea realizãrii obiectivelor prevãzute la alin. (1) 
ministerele si alte organe de specialitate ale administraŃiei 
publice centrale pot propune in cadrul Comisiei NaŃionale de 
Promovare a Ocupãrii ForŃei de Munca strategii, programe si 
proiecte de acte normative privind ocuparea si formarea 
profesionalã a forŃei de munca. 
    ART. 103 
    (1) OrganizaŃiile sindicale si asociaŃiile patronale, 
reprezentative la nivel naŃional, participa in condiŃiile 



prevãzute de lege la elaborarea si implementarea programelor si 
mãsurilor privind piaŃa muncii. 
    (2) OrganizaŃiile sindicale si asociaŃiile patronale 
reprezentative la nivel naŃional vor fi consultate la elaborarea 
de acte normative care privesc ocuparea forŃei de munca. 
    ART. 104 
    Prefecturile si autoritãŃile administraŃiei publice locale au 
obligaŃia sa monitorizeze evoluŃiile de pe piaŃa muncii in plan 
teritorial, sa participe activ la elaborarea si realizarea 
mãsurilor de îmbunãtãŃire a ocupãrii persoanelor neincadrate in 
munca si sa sprijine activitatea agentiilor pentru ocuparea 
forŃei de munca. 

 

    SECłIUNEA a 2-a 
    Comisia NaŃionala de Promovare a Ocupãrii ForŃei de Munca 

 

    ART. 105 
    Se înfiinŃeazã Comisia NaŃionala de Promovare a Ocupãrii 
ForŃei de Munca, denumita in continuare Comisia NaŃionala de 
Ocupare. 
    ART. 106 
    Comisia NaŃionala de Ocupare are, in principal, urmãtoarele 
atribuŃii: 
    a) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru 
creşterea nivelului si calitãŃii ocupãrii forŃei de munca in 
corelaŃie cu programele de dezvoltare economicã si socialã; 
    b) stabileşte direcŃiile dezvoltãrii resurselor umane la 
nivel naŃional, in profil de ramura si teritorial; 
    c) asigura armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor 
umane finanŃate din fonduri publice sau din alte surse; 
    d) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative 
privind ocuparea forŃei de munca si de îmbunãtãŃire a legislaŃiei 
in acest domeniu; 
    e) pe baza tendinŃelor dezvoltãrii economice si sociale si a 
evolutiilor pe piaŃa muncii, face propuneri pentru iniŃierea unor 
mãsuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale, 
ajustari structurale, reconversie profesionalã. 
    ART. 107 
    (1) Comisia NaŃionala de Ocupare este alcãtuitã din 
reprezentanŃi ai ministerelor, agentiilor si departamentelor din 
subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, 
si din preşedinŃii organizaŃiilor sindicale si asociaŃiilor 
patronale reprezentative la nivel naŃional. 
    (2) Preşedintele Comisiei NaŃionale de Ocupare este ministrul 
muncii, familiei şi protecŃiei sociale. 
    (3) Componenta Comisiei NaŃionale de Ocupare va fi stabilitã 
in termen de 60 de zile de la data intrãrii in vigoare a 
prezentei legi de cãtre ministrul muncii, familiei şi protecŃiei 
sociale, cu consultarea instituŃiilor prevãzute la alin. (1), si 
se aproba prin decizie a primului-ministru. 
    (4) Secretariatul Comisiei NaŃionale de Ocupare este asigurat 



prin DirecŃia generalã forta de munca din cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale. 
    ART. 108 
    Comisia NaŃionala de Ocupare poate comanda instituŃiilor de 
specialitate studii, rapoarte si analize privind piaŃa muncii, 
care vor fi finanŃate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 
    ART. 109 
    (1) Comisia NaŃionala de Ocupare este legal constituitã la 
data aprobãrii de cãtre primul-ministru a componentei acesteia. 
    (2) Regulamentul de organizare si funcŃionare a Comisiei 
NaŃionale de Ocupare va fi elaborat de cãtre Ministerul Muncii, 
Familiei şi ProtecŃiei Sociale si va fi supus spre aprobare 
acesteia in termen de 90 de zile de la data constituirii si va fi 
publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

    CAP. VII 
    Rãspunderea juridicã 

 

    ART. 110 
    Încãlcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupã caz, 
rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenŃionalã sau 
penalã. 
    ART. 111 
    Încãlcarea de cãtre angajator a obligaŃiilor prevãzute la 
art. 26 alin. (1) si la art. 27, constând in sustragerea de la 
obligaŃia privind plata contribuŃiilor la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj, constituie infracŃiune si se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda. 
    ART. 112 
    ReŃinerea de cãtre angajator de la salariaŃi a contribuŃiilor 
datorate bugetului asigurãrilor pentru şomaj si nevirarea 
acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit 
reglementãrilor in vigoare constituie infracŃiune si se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda. 
    ART. 113  
    Constituie contravenŃie urmãtoarele fapte: 

 

    Partea introductivã a art. 113 a fost modificatã de pct. 50 
al art. I din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    a) necomunicarea lunarã a locurilor de munca vacante 
prevãzute la art. 10; 
    b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din România 
prevãzute la art. 15; 
    c) nedepunerea lunarã a declaraŃiei prevãzute la art. 21;  

 

    Litera d) a art. 113 a fost abrogatã de pct. 27 al art. I din 
ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 



    e) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2); 
    f) nerespectarea prevederilor art. 50; 
    g) nerespectarea prevederilor art. 100 alin. (2) lit. e); 
    h) necomunicarea datelor si informaŃiilor solicitate in scris 
de AgenŃia NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca pentru 
îndeplinirea atribuŃiilor sale prevãzute de lege. 

 

    i) furnizarea, fãrã acreditarea prevãzutã de lege, a 
serviciilor pentru stimularea ocupãrii forŃei de muncã. 
 
    Litera i) a art. 113 a fost introdusã de pct. 51 al art. I 
din LEGEA nr. 107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004. 

 

    j) neeliberarea de cãtre angajator, persoanelor cãrora le 
înceteazã raporturile de muncã sau de serviciu, a documentelor 
prevãzute de legislaŃia în vigoare, necesare pentru certificarea 
stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurãrilor pentru 
şomaj şi stabilirea dreptului la indemnizaŃie de şomaj. 

 

    Litera j) a art. 113 a fost introdusã de pct. 34 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 
    ART. 114 
    (1) ContravenŃiile prevãzute la art. 113 se sancŃioneazã dupã 
cum urmeazã: 
    a) cele prevãzute la lit. a), b), f), h) şi j), cu amendã de 
la 3.000 lei la 5.000 lei; 
    b) cele prevãzute la lit. c), e), g) şi i), cu amendã 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, dupã 
caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul 
amenzii prevãzute la alin. (1), aceastã posibilitate fiind expres 
menŃionatã în procesul-verbal. 

 

   Art. 114 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANłA 
DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008. 

 

    ART. 115 
    Amenzile contravenŃionale pot fi aplicate si persoanelor 
juridice. 
    ART. 116 
    (1) Constatarea si sancŃionarea contravenŃiilor prevãzute la 
art. 113 se realizeazã de organele de control ale Ministerului 
Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, InspecŃiei Muncii, 
AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Munca si de cãtre 
alte organe care, potrivit legii, au dreptul sa efectueze 
control.  

 



    (2) Organele de control mãsuri active ale AgenŃiei NaŃionale 
pentru Ocuparea ForŃei de Muncã şi ale structurilor sale 
teritoriale vor constata şi vor sancŃiona contravenŃiile 
prevãzute la art. 113 lit. a), c), e), h) şi i), precum şi 
contravenŃia prevãzutã la lit. f), în ceea ce priveşte 
nerespectarea art. 50 alin. (3). 

 

    Alin. (2) al art. 116 a fost modificat de pct. 28 al art. I 
din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã 
în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005. 

 

     ART. 116^1 
    Controlul respectãrii obligaŃiilor privind încadrarea în 
muncã şi menŃinerea raporturilor de muncã, asumate de angajatorii 
care au beneficiat de subvenŃii, credite sau fonduri 
nerambursabile din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, precum şi 
de facilitãŃi în temeiul art. 93, se efectueazã de cãtre organele 
de control mãsuri active din cadrul agenŃiilor pentru ocuparea 
forŃei de muncã judeŃene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
care vor constata şi vor aplica, dupã caz, sancŃiunile prevãzute 
de prezenta lege. 

 

    Art. 116^1 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 338 
din 19 aprilie 2004. 

 

    ART. 117 
    Amenzile contravenŃionale aplicate conform prezentei legi 
constituie venituri la bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 
    ART. 118 
    DispoziŃiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si 
sancŃionarea contravenŃiilor, se completeazã cu prevederile 
OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenŃiilor. 
    ART. 119 
    (1) Litigiile rezultate ca urmare a aplicãrii prevederilor 
prezentei legi se soluŃioneazã de cãtre instanŃele judecãtoreşti 
competente, potrivit legii. 
    (2) Litigiile privind stabilirea si plata indemnizaŃiei de 
şomaj se soluŃioneazã in regim de urgenta, potrivit normelor 
procedurale prevãzute pentru conflictele de drepturi, chiar dacã 
prin lege specialã se prevede altfel. 

 

    CAP. VIII 
    DispoziŃii tranzitorii si finale 

 

    ART. 120 
    (1) Persoanele care solicita dreptul la ajutor de şomaj, 
ajutor de integrare profesionalã sau alocatie de sprijin înainte 
de data intarii in vigoare a prezentei legi beneficiazã de acest 
drept in cuantumul, pe durata si in condiŃiile stabilite de Legea 



nr. 1/1991 republicatã, cu modificãrile ulterioare. 
    (2) In aceleaşi condiŃii beneficiazã persoanele prevãzute la 
alin. (1) de drepturile care le-au fost suspendate înainte de 
data intararii in vigoare a prezentei legi si care au fost repuse 
in plata dupã aceasta data. 
    ART. 121 
    Plata ajutoarelor de şomaj acordate potrivit Legii nr. 1/1991 
republicatã, cu modificãrile ulterioare, si a sumelor acordate 
potrivit prevederilor OrdonanŃei de urgenta a Guvernului nr. 
35/1997 privind mãsurile de stimulare a persoanelor fizice si 
juridice pentru încadrarea in munca a absolvenŃilor instituŃiilor 
de învãŃãmânt, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 162/1997, 
aflate in derulare la data intrãrii in vigoare a prezentei legi, 
se suporta din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 
    ART. 122 
    (1) Persoanele cãrora li s-a stabilit ajutor de şomaj si a 
fost suspendat pe perioada acordãrii plãŃilor compensatorii, 
potrivit legii, iar repunerea in plata a acestui drept are loc 
înainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, beneficiazã de 
ajutorul de şomaj stabilit. 
    (2) Persoanele cãrora li s-a stabilit ajutorul de şomaj si a 
fost suspendat pe perioada acordãrii plãŃilor compensatorii, 
potrivit legii, iar data repunerii in plata este ulterioara datei 
intrãrii in vigoare a prezentei legi, beneficiazã de indemnizaŃie 
de şomaj stabilitã in condiŃiile acestei legi. 
    ART. 123 
    Persoanele fizice sau juridice care pana la data intrãrii in 
vigoare a prezentei legi au încadrat absolvenŃi in condiŃiile 
prevãzute de OrdonanŃa de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, 
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 162/1997, beneficiazã de 
aceste mãsuri in condiŃiile stabilite de aceasta ordonanŃa de 
urgenta. 
    ART. 124 
    Persoanele disponibilizate in condiŃiile prevãzute de 
OrdonanŃa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecŃia 
socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de munca 
vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, cu 
modificãrile si completãrile ulterioare, dupã data intrãrii in 
vigoare a prezentei legi, in cadrul unor etape prevãzute in 
programe de restructurare aprobate sau contracte de 
vanzarecumparare încheiate anterior intrãrii in vigoare a 
prezentei legi, beneficiazã de indemnizaŃie de şomaj in 
condiŃiile prevãzute de prezenta lege. 
    ART. 125 
    IndemnizaŃia de şomaj se plãteşte titularului ori 
mandatarului acestuia stabilit prin procura specialã. 
    ART. 126 
    Cererile pentru acordarea indemnizaŃiei de şomaj, precum si 
toate actele procedurale in legãtura cu stabilirea acestui drept 
sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.  

 



    ART. 127 
    (1) IndemnizaŃia de şomaj şi celelalte drepturi stabilite 
prin prezenta lege, cu excepŃia celor prevãzute la art. 72-75 şi 
80, se reactualizeazã ori de câte ori se modificã valoarea 
indicatorului social de referinŃã. 
    (2) Valoarea indicatorului social de referinŃã se poate 
modifica prin hotãrâre a Guvernului, în funcŃie de indicele de 
creştere a preŃurilor de consum prognozat an/an anterior. 

 

   Art. 127 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANłĂ DE 
URGENłĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010. 

 

    ART. 128 
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 martie 2002. 
    ART. 129 
    In termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei legi 
in Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii si 
SolidaritãŃii Sociale, in baza propunerilor AgenŃiei NaŃionale 
pentru Ocuparea ForŃei de Munca, va elabora norme metodologice de 
aplicare a acesteia, precum si criterii de acreditare a 
furnizorilor de servicii prevãzute la art. 55 si 56, care vor fi 
aprobate prin hotãrâri ale Guvernului. 
    ART. 130 
    La data intrãrii in vigoare a prezentei legi se abroga: 
    a) Legea nr. 1/1991 privind protecŃia socialã a şomerilor si 
reintegrarea lor profesionalã, republicatã in Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu 
modificãrile si completãrile ulterioare; 
    b) OrdonanŃa de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind 
mãsurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru 
încadrarea in munca a absolvenŃilor instituŃiilor de învãŃãmânt, 
publicatã in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 
11 iulie 1997, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 162/1997, 
publicatã in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 
24 octombrie 1997; 
    c) Hotãrârea Guvernului nr. 456/1997 cu privire la aprobarea 
Normelor pentru aplicarea prevederilor OrdonanŃei de urgenta a 
Guvernului nr. 35/1997 privind mãsurile de stimulare a 
persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea in munca a 
absolvenŃilor instituŃiilor de învãŃãmânt, publicatã in Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 27 august 1997; 
    d) Ordinul ministrului muncii si protecŃiei sociale nr. 
307/1994 pentru aprobarea InstrucŃiunilor privind procedura de 
primire si soluŃionare a cererilor de plata a ajutorului de 
şomaj, a ajutorului de integrare profesionalã si a alocaŃiei de 
sprijin, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
324 din 23 noiembrie 1994; 
    e) Hotãrârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, 
recalificarea si perfecŃionarea pregãtirii profesionale a 
şomerilor, republicatã in Monitorul Oficial al României, Partea 



I, nr. 36 din 20 februarie 1996; 
    f) Ordinul ministrului muncii si protecŃiei sociale nr. 
435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea, desfãşurarea si absolvirea cursurilor de calificare, 
recalificare, perfecŃionare si a altor forme de pregãtire 
profesionalã a şomerilor si a Normelor de înfiinŃare, organizare 
si funcŃionare a centrelor de calificare, recalificare si 
perfecŃionare a şomerilor, publicat in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996; 
    g) orice alte dispoziŃii contrare prezentei legi. 

 

    NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: 
    Reproducem mai jos art. III, IV şi V din ORDONANłA DE URGENłĂ 
nr. 144 din 18 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
969 din 1 noiembrie 2005, care prevãd: 
    "Art. III 
    (1) Persoanele care solicitã dreptul la indemnizaŃie de şomaj 
înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanŃe de 
urgenŃã beneficiazã de acest drept în cuantumul, pe durata şi în 
condiŃiile stabilite de prevederile legale în vigoare la data 
solicitãrii dreptului. 
    (2) În aceleaşi condiŃii beneficiazã persoanele prevãzute la 
alin. (1) de drepturile care le-au fost suspendate înainte de 
data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃã şi care 
au fost repuse în platã dupã aceastã datã. 
   Art. IV 
    Persoanele care solicitã acordarea drepturilor lunare 
prevãzute la art. 72 din lege înainte de data intrãrii în vigoare 
a prezentei ordonanŃe de urgenŃã beneficiazã de aceste drepturi 
în cuantumul, pe durata şi în condiŃiile stabilite de prevederile 
legale în vigoare la data solicitãrii drepturilor. 
   Art. V 
    DispoziŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃã nu se aplicã 
convenŃiilor şi/sau contractelor încheiate cu agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncã pânã la data intrãrii în vigoare a 
acesteia." 
    Art. II din ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 octombrie 
2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 
2008 prevede: 
    "Art. II 
    (1) Persoanele ale cãror drepturi au fost stabilite înainte 
de data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃã 
beneficiazã de drepturile prevãzute de lege, pe durata şi în 
condiŃiile stabilite iniŃial. 
    (2) De condiŃiile prevãzute la alin. (1) beneficiazã şi 
persoanele cãrora le-au fost suspendate drepturile înainte de 
data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃã şi care 
au fost repuse în platã dupã aceastã datã." 

 

    Aceasta lege a fost adoptatã de Camera DeputaŃilor in şedinŃa 
din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. 



(1) din ConstituŃia României. 

 

                 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAłILOR 
                          VALER DORNEANU 

 

    Aceasta lege a fost adoptatã de Senat in şedinŃa din 20 
decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din 
ConstituŃia României. 

 

                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
                       DORU IOAN TARACILA 
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