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A.Ocuparea forței de muncă 

 

1. Unde se găsește legislația privind ocuparea forței de muncă? 

Legislația privind ocuparea forței de muncă este afișată pe pagina de web a Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale, la adresa: 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/ocuparea-fortei-de-munca 

2. Ce se înţelege prin persoană aflată în căutarea unui loc de muncă? 

Persoana în căutarea unui loc de muncă este persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un 

loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de 

muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor 

de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii. 

3. Căror instituţii se pot adresa pentru obţinerea unui loc de muncă? 

Persoanele în căutarea unui loc de muncă pot depune o cerere la agenţia județeană pentru 

ocuparea forţei de muncă/punctul de lucru din raza de domiciliu sau reşedinţă a persoanei 

interesate pentru a fi luaţi în evidenţă în vederea medierii şi, în cazul neîncadrării în muncă, 

să reînnoiască cererea la 6 luni. Informaţii cu privire la locurile de muncă vacante pot fi 

oferite de consilieri din cadrul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. 

 

4. Ce este un șomer? 

Șomerul este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/ocuparea-fortei-de-munca
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• este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea 

condițiilor de pensionare; 

• starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 

• nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit 

legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru 

șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare, respectiv 500 lei; 

• este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de 

muncă. 

5. Ce se înţelege prin şomer înregistrat?  

Șomer înregistrat este persoana care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute mai sus și se 

înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei raza teritorială își are 

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

funcționează în condițiile prevăzute de lege, în vederea obținerii unui loc de muncă. 

6. Ce este un șomer de lungă durată? 

Șomerul de lungă durată este persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în 

cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani. 

7. Ce se înţelege prin tânăr cu risc de marginalizare socială? 

Tânărul cu risc de marginalizare socială este șomerul cu vârsta cuprinsă între 16 - 26 de ani, 

care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi 

are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii: 

    a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem; 

    b) are dizabilităţi; 

    c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea; 

    d) are copii în întreţinere; 

    e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 

    f) este victimă a traficului de persoane. 

 

 

8. Ce înseamnă tânăr NEET ?  

Este considerat tânăr NEET persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani care nu are loc 

de muncă, nu urmează o formă de învățământ şi nu participă la activități de formare 

profesională. 

9. Care sunt beneficiarii prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor  pentru 

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

Beneficiari ai prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,  sunt 

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

• au devenit șomeri; 
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• nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ; 

•  ocupă un loc de muncă și, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; 

• au obținut statutul de refugiat sau altă formă de protecție internațională, conform legii; 

• sunt cetățeni străini sau apatrizi care au fost încadrați în muncă sau au realizat venituri în 

România sau care au drept de muncă pe teritoriul României, conform legii; 

• nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenție. 

 

10. Cine poate beneficia de indemnizație de șomaj? 

 

Au dreptul la indemnizație de șomaj persoanele aflate într-una din următoarele situații: 

le-au încetat raporturile de muncă / de serviciu din motive neimputabile lor; 

le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi 

în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a 

activităţii angajatorului; 

le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile 

lor; 

au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din 

activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de 

referinţă, în vigoare; 

au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au 

redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă; 

le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada 

de suspendare a acestora, potrivit legii; 

reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă 

la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a 

activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora; 

le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de 

natura celor prevăzute la lit. a) - e), g) şi h), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, 

contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj. 

11. În ce condiții un șomer are dreptul la indemnizație de șomaj? 

 

Un șomer are dreptul la indemnizaţie de şomaj dacă: 

• are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei 

înregistrării cererii;  

• nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai 

mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare, respectiv 500 lei; 

• nu îndeplinește condițiile de pensionare, conform legii; 
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• este înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei raza teritorială își are 

domiciliul sau, după caz, reședința, dacă a avut ultimul loc de muncă ori a realizat venituri în 

acea localitate. 

12.  Care este valoarea indemnizației de șomaj? 

Cuantumul indemnizației de șomaj se acordă în funcție de stagiul de cotizare, după cum 

urmează: 

- 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia, 

pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an; 

- suma prevăzută mai sus la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei 

salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote 

procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare. 

Cotele procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, menționate mai sus, 

sunt: 

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

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

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani; 

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani. 

Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru șomaj, 

la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în 

funcție de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de 

asigurare pentru șomaj. 

13. De când se acordă indemnizația de șomaj? 

Indemnizația de șomaj se acordă persoanelor care au dreptul la această prestație la 

cerere, după caz, de la data: 

- încetării raporturilor de muncă/ de serviciu; 

- încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese; 

- expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajați pe bază de contract; 

- încetării calității de membru cooperator; 

- încetării contractului de asigurare pentru șomaj; 

- încetării motivului pentru care au fost pensionate; 

- încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu; 

- rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; 

- încetării activității desfășurate exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cele de 

natura celor prevăzute mai sus (cu excepția încetării contractului de asigurare pentru 

șomaj), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția individuală de 

asigurări pentru șomaj;  
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- expirării perioadei de 60 de zile, pentru absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă 

de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se 

încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; 

- absolvirii, pentru absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de 

minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii 

profesionale.  

Indemnizația de șomaj se acordă de la data menționată mai sus, dacă cererea este 

înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 10 de zile de la data 

respectivă. Dacă cererea este înregistrată după cele 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, 

indemnizația de șomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii. Termenul de 

maximum 12 luni este termen de decădere din drepturi. 

14. Ce obligații au persoanele care primesc de indemnizație de șomaj? 

Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj au următoarele obligații: 

• să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția 

pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în 

vederea încadrării în muncă; 

• să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt 

înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor; 

• să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de 

agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate; 

• să caute activ un loc de muncă; 

• să înștiințeze în scris agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate 

cu privire la apariția stării de incapacitate temporară de muncă și datele de identificare, 

respectiv numele medicului prescriptor și unitatea în care funcționează acesta, în termen 

de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situația în care apariția stării de 

incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea 

termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care 

beneficiază de indemnizație de șomaj au obligația de a înștiința agenția pentru ocuparea 

forței de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare. 

15. Pe ce perioadă primesc şomerii indemnizație de șomaj? 

Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor, pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de 

stagiul de cotizare, după cum urmează: 

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

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani; 

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. 

Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ și 

absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap pe o perioadă de 6 luni şi este o 

sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de 

referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia. 
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Indemnizaţia de şomaj prevăzută mai sus se acordă şomerilor absolvenți o singură dată, 

pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. 

16. Cum pot primi indemnizaţie de şomaj persoanele care au lucrat cu timp parțial? 

Potrivit art. 34 din Legea 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,  șomerii 

beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

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

înregistrării cererii; 

b) nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai 

mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare; 

c) nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii; 

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

își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat 

venituri în acea localitate. 

În ceea ce privește stagiul de cotizare pentru persoanele care au fost încadrate cu contract 

individual de muncă cu timp parțial, acesta se stabilește proporțional cu timpul efectiv 

lucrat. 

Persoanele care au fost încadrate simultan pe baza mai multor contracte de muncă cu 

timp parțial (cu o durată a programului de 4 ore/zi sau cu o durată mai mică sau mai mare 

decât 4 ore/zi), stagiul de cotizare se stabileşte proporțional cu timpul efectiv lucrat, prin 

cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial. 

De exemplu, în situația în care o persoană și-a desfășurat activitatea în baza unui singur 

contract individual de muncă cu timp parțial de 4 ore/zi, pentru a obține  indemnizația de 

șomaj, trebuie să aibă un stagiu de cotizare de 12 luni aferent programului normal de lucru 

de 8 ore, realizat într-o perioadă de 24 de luni pentru program de 4 ore/zi. Pentru a 

îndeplini condiția privind stagiul de cotizare în vederea obținerii dreptului la îndemnizație 

de șomaj trebuie să se prezinte la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei  rază 

teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința, în vederea depunerii cererii pentru a 

beneficia de acest drept, la data încetării contractului de muncă cu timp parțial.  

17.  Cine e asigurat obligatoriu pentru şomaj?  

În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: 

- persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe 

bază de contract de muncă temporară, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au 

calitatea de pensionari; 

- funcţionarii publici și alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de 

numire; 

- persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în 

cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului; 

- persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator; 

http://legislatiamuncii.manager.ro/Contract-individual-de-munca.html
http://legislatiamuncii.manager.ro/Contract-individual-de-munca.html
http://www.anofm.ro/care-sunt-categoriile-de-persoane-asigurate-obligatoriu-prin-efectul-legii-%C3%AEn-sistemul-asigur%C4%83rilor-
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- alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu 

se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, în condiţiile în care pentru aceste 

persoane asupra veniturilor respective există obligaţia, potrivit legii, de plată a 

contribuţiei de asigurări pentru şomaj.  

18.  Cine se poate asigura facultativ la şomaj?  

Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile  legii, următoarele 

persoane: 

    a) asociat unic, asociaţi; 

    b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii; 

    c) persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor 

individuale, precum şi membrii întreprinderilor familiale; 

    d) cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii; 

    e) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care 

nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - d). 

19. Ce măsuri acordă agenţia pentru ocuparea forței de muncă şomerilor pentru  obţinerea 

unui loc de muncă? 

Măsurile de stimulare acordate pentru creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă sunt: 

 Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop: 

a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; 

b) profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu 

ocupabil şi foarte greu ocupabil; procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă 

înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 184/13.04.2016; persoanele cărora le-a fost 

stabilit nivelul de ocupabilitate greu şi foarte greu ca urmare a profilării pot beneficia de serviciile 

prevăzute la lit. e) după încadrarea în muncă pe o perioadă de maximum 3 luni, cu acordul 

angajatorului; 

c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în 

vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră; 

d)  instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă; 

e)  îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă. 

Serviciile prevăzute mai sus se realizează în cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de 

muncă, iar serviciile prevăzute la lit. a), c) - e) se pot realiza şi de furnizori de servicii din 

sectorul public sau privat acreditaţi. 

 Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu 

persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. 

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a identifica locurile de muncă 

vacante la angajatori şi a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă. 

http://www.anofm.ro/care-sunt-categoriile-de-persoane-asigurate-obligatoriu-prin-efectul-legii-%C3%AEn-sistemul-asigur%C4%83rilor-
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Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de 

către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi constau în: 

 informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, 

afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; 

 mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de 

locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; 

 preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu 

pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora. 

În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea 

unui loc de muncă, planul individual de mediere. Procedura de elaborare, conţinutul şi 

monitorizarea planului individual de mediere a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 86/2002. 

Medierea muncii se poate realiza şi contra-cost de către furnizori de servicii specializate, 

din sectorul public sau privat, acreditaţi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă. 

 Formarea profesională se realizează prin programe de formare profesională care să asigure 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în 

scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii. 

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de 

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din 

subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi prin furnizori de servicii de 

formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii. 

Programele de formare profesională asigură, conform legii, iniţierea, calificarea, 

recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă. 

Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc 

de muncă sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în 

condiţiile legii. Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă se desfăşoară pe baza Planului naţional de formare profesională elaborat anual de 

către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă și aprobat de Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale. 

 Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale 

reprezintă servicii a căror finanțare se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj și se acordă 

persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.76/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă.  

Accesul la serviciile gratuite de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale 

dobândite pe alte căi decât cele formale, acordate de agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă, se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere, 

în situaţia în care, în cadrul acestor activităţi, se constată că persoanele nu deţin 

certificat de competenţe profesionale, calificare sau absolvire pentru unităţile de 
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competenţe, ocupaţia ori calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea 

competenţelor profesionale şi nu au eventuale restricţii medicale cu privire la acestea. 

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele 

formale, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se realizează de agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă, prin: 

 centrele de formare profesională din subordinea acestora care sunt autorizate ca centre de 

evaluare; 

 centrele regionale de formare profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă, care sunt autorizate ca centre de evaluare; 

 persoanele juridice de drept public sau privat autorizate, în condiţiile legii, ca centre de evaluare. 

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele 

formale se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare numai pentru ocupaţiile sau 

calificările pentru care sunt autorizate, potrivit legii, centre de evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale. 

 Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei 

afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii 

juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de 

consultanţă. 

Aceste servicii se acordă gratuit: 

    a) persoanelor prevăzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002, o singură dată, pentru fiecare 

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

    b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj, o 

singură dată, pentru fiecare perioadă în care au calitatea de asigurat; 

    c) studenţilor care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prezentei legi. 

Serviciile pot fi realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau, după caz, de 

firme private, organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii specializate în aceste domenii, 

cu care agenţiile încheie contracte în condiţiile legii. 

 Completarea veniturilor salariale ale angajaților 

Persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj, potrivit legii, şi care se 

angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a 

angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării 

până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de 

şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 

30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform 

legii. 

Persoanele prevăzute mai sus beneficiază de această sumă şi în situaţia în care, în 

perioada pentru care au dreptul la indemnizaţia de şomaj, le încetează raportul de muncă 

sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, cu normă întreagă, în termen de 30 de 

zile, la un alt angajator. 

Prima de încadrare pentru absolvenți 
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Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 

16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se 

angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului 

social de referinţă în vigoare la data încadrării. 

Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în 

perioada de acordare a indemnizaţiei, în condiţiile prevăzute mai sus, beneficiază, din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi 

avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă 

nu s-ar fi angajat. Drepturile respective se acordă absolvenţilor care îşi menţin raporturile 

de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării. 

Prima de activare 

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de 

indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o 

perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei 

de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă. 

Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în 

situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau 

de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt 

angajator, în aceleaşi condiţii. 

Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare de mai sus şi cu prima de 

instalare prevăzută la art.75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, dar se poate cumula cu prima de încadrare prevăzută la art. 74 de lege. 

Nu beneficiază de prima de activare persoanele care se încadrează la angajatori cu care au 

fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni. 

 Stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea unor prime de mobilitate 

Prima de încadrare 

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se 

încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 

km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de 

încadrare, neimpozabilă, care se acordă pe o perioadă de 12 luni. 

Cuantumul acestei prime se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, 

proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea 

la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. 

Prima de instalare 

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se 

încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 

50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui 

fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în 

localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, 
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destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul 

domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz. 

Această primă de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel: 

    a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea 

forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca 

urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa; 

    b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi 

stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei 

monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere; 

c) în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul 

va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 

lei. 

Prin excepţie, în situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale 

asigură locuinţă de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale 

angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, 

astfel: 

 3.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la lit. a); 

 6.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la lit. b); 

 3.500 lei pentru fiecare soţ aflat în situaţia prevăzută la lit. c). 

Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute la lit. a) - c) se acordă în două 

tranşe, astfel: 

    a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării; 

    b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de 

la angajare. 

Prima de instalare stabilită prin excepția prezentată mai sus se acordă într-o singură 

tranşă, la data instalării. 

Prima de încadrare şi prima de instalare, prevăzute la art. 74 şi 75 din Legea nr. 76/2002, 

cu modificările și completările ulterioare, sunt denumite prime de mobilitate și nu se 

cumulează. 

Aceste prime de mobilitate se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi 

stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de 

mobilitate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2016. 

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă 

întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 

Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi 

în cazul în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau 

de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 

de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii. 

 

Prima de relocare 
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Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se 

încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 

50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui 

fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în 

localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, 

acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării 

cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de 

lei. Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevăzută la alin. (1) se înţelege cheltuielile 

necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă. 

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către 

acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu 

depăşesc suma de 5.000 lei/lună. 

În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale 

asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale 

angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă. 

Prima de relocare se acordă lunar, la cerere, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în 

situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute de lege, și nu se 

cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare 

prevăzute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă 

întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 

 

20. Când se vor publica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor                    OUG 

nr. 6/2017 care modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, în vederea acordării primei de relocare prevăzute de 

„Programul Prima chirie”? 

În vederea punerii în aplicare a măsurii privind „prima de relocare” prevăzute în Legea nr. 76/2002, 

cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) și Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) au elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la 

măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de 

implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, potrivit dispozițiilor art. 

IX din O.U.G. nr. 6/2017. 

Proiectul de act normativ menționat a fost afișat pe site-ul MMJS, la Secțiunea „Transparență – 

Transparență decizională”, în data de 24.02.2017, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare, în 

vederea consultării publice, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare. 

În prezent, acest proiect se află în circuitul de avizare externă, urmând ca după parcurgerea 

circuitului respectiv să fie aprobat de Guvernul României și să fie publicat în Monitorul Oficial al 
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României, Partea I, dată de la care prevederile Normelor metodologice și ale Procedurilor intră în 

vigoare și măsura privind „prima de relocare” poate fi aplicată.  

După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Normele metodologice și Procedurile 

modificate în consecință vor fi afișate pe site-ul MMJS, www.mmuncii.ro, la secțiunea „Legislație – 

Muncă - Ocuparea forței de muncă”. 

Potrivit prevederilor proiectului Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru acordarea primei de relocare prevăzute la art. 762 din 

lege, persoana care solicită acest drept va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă 

judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se află în evidenţă, în termen de 60 de zile de la data 

încadrării în muncă, documentele prevăzute la art. 464 alin. (1) din norme. 

Având în vedere că dispozițiile referitoare la acordarea primei de relocare prevăzute de Legea nr. 

76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt în vigoare începând cu data de 25.01.2017, 

prin excepție de la prevederile art. 464 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

76/2002, pentru persoanele care se încadrează în muncă în perioada dintre data intrării în vigoare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 și data intrării în vigoare a normelor, termenul în care 

se pot depune documentele este de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestor norme. 

 

21. Ce beneficii au angajatorii care încadrează în muncă șomeri? 

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin: 

   a) subvenţionarea locurilor de muncă; 

   b) acordarea de credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă; 

   c) acordarea unor facilităţi. 

 

a) subvenţionarea locurilor de muncă 

 Din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale se 

pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au 

ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi 

activităţi de interes pentru comunităţile locale. Pot fi subvenţionate următoarele categorii de 

servicii: 

 servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a 

unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii 

neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale; 

 servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii 

neguvernamentale şi alte organisme, în condiţiile legii. 

Subvenţiile se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor 

aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor 

(inclusiv societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes local sau judeţean) cărora li s-au atribuit 

contracte, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel 

mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de 

http://www.mmuncii.ro/
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muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni. Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru 

fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este: 

 în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă; 

 în perioada 1 noiembrie - 31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă 

contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia. 

 Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii 

de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în 

cuantum de 900 lei, iar angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din 

rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 900 lei pe o 

perioadă de 18 luni. 

Absolvenţii pot fi încadraţi în condiţiile prezentate mai sus, o singură dată pentru fiecare formă de 

învăţământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. 

Angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei de a menţine raporturile de muncă sau de serviciu ale 

absolvenților cel puţin 18 luni de la data încheierii, menţin în continuare raporturile de muncă sau 

de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile prevăzute mai sus, primesc, pentru fiecare an de 

continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, un ajutor 

financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane 

şi virate, conform legii. 

 Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 

45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă 

durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din 

aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de 

serviciu cel puţin 18 luni. 

De aceleași facilităţi beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au 

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

angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată 

persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. 

 Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la 

data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau 

de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia 

anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor 

respective, de o sumă în cuantum de 900 lei. 

Facilităţile prezentate mai sus se acordă angajatorilor în situaţia în care tinerii NEET şi persoanele 

din categoriile menţionate sunt înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei 

de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

    b) acordarea de credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă * 

Pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi 

mijlocii, unităţi cooperatiste, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum şi activităţi 

independente desfăşurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, credite în condiţii avantajoase. 

Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de 

muncă ce vor fi create, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investiţii, inclusiv perioada de 
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graţie de maximum 6 luni şi, respectiv, un an pentru asigurarea producţiei, cu o dobândă de 50% 

din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României. 

Pentru crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri, se pot acorda, din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, de la capitolul "Împrumuturi", fonduri nerambursabile. Aceste fonduri 

nerambursabile se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri 

de muncă ce vor fi create. 

Pentru acordarea creditelor în condiţii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile contribuţia 

beneficiarului trebuie să fie de cel puţin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus și are 

obligaţia de a menţine locurile de muncă nou-create pentru o perioadă minimă de 5 ani. Atât 

creditele în condiţii avantajoase, cât şi fondurile nerambursabile se acordă din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis. 

*Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 7/2017 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2017, în anul 2017 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute din 

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

muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 

c) acordarea unor facilităţi 

Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în 

activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea 

sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, 

potrivit legii. 

22.  Care sunt măsurile de stimulare pentru promovarea participării pe piața muncii a 

tinerilor cu risc de marginalizare socială? 

Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială se realizează de 

către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin: 

 acompaniament social personalizat; 

 activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în 

rândul angajatorilor; 

 subvenţionarea locului de muncă. 

Acompaniamentul social personalizat se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui 

contract de solidaritate, şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor 

cu risc de marginalizare socială şi constau în: 

 informare şi consiliere profesională; 

 mediere a muncii; 

 plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind 

corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la 

înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea 

forţei de muncă. 
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Contractul de solidaritate se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială şi 

tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii 

contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani. 

Activităţile de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în 

rândul angajatorilor, în vederea integrării pe piaţa muncii a acestor categorii de persoane, vizează: 

    a) conştientizarea şi promovarea prevederilor legii în rândul actorilor regionali, locali şi al 

partenerilor sociali; 

    b) diseminarea informaţiilor privind avantajele încadrării în muncă a acestor categorii de 

persoane; 

    c) interacţiunea directă cu angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante; 

    d) identificarea de angajatori de inserţie. 

Subvenţionarea locului de muncă 

 Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, definiți potrivit legii, şi care 

beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi 

angajatori de inserţie, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din 

această categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit 

la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în 

vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. 

 Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de 

inserţie menţine raportul de muncă cu tânărul care a fost încadrat în condiţiile legii, atunci 

beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru această persoană, din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe 

care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive 

neimputabile persoanei. Suma respectivă se acordă angajatorului pe perioada menţinerii raporturilor 

de muncă, dar nu mai mult de 2 ani. 

 

23. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a desfășura activitatea de mediere a muncii pe 

piaţa internă? 

Serviciile de mediere, alături de serviciile de informare și consiliere profesională, reprezintă servicii 

specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, iar pentru prestarea lor este necesară 

acreditarea furnizorilor. 

Aceste servicii sunt furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de alţi furnizori de 

servicii din România ori proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic 

European, acreditaţi ori, după caz, supuşi procedurii de notificare, în condiţiile prevăzute de 

Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de 

servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Acreditarea furnizorilor se face de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin 

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror 

rază teritorială îşi au sediul sau, după caz, domiciliul/reşedinţa. 

Furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic 

European pentru care, pentru prestarea acestor servicii, în baza legislaţiei statului de provenienţă 

nu a fost necesară obţinerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supuşi unor condiţii de 
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acreditare sau autorizare, în cazul prestării acestor activităţi în România, se supun aceloraşi 

condiţii de acreditare ca şi furnizorii din România, cu excepţia furnizorilor de servicii de ocupare 

care intenţionează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter 

temporar sau ocazional, şi care în cazul prestării activităţii lor în România se supun procedurii de 

notificare. 

Nu se supun acreditării de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă furnizorii de 

servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din statele membre ale Uniunii 

Europene şi din Spaţiul Economic European care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de 

origine sau de provenienţă. 

24. Cine beneficiază de formarea profesională gratuită? 

Șomerii, absolvenții, refugiații, cetăţenii străini sau apatrizii care au fost încadraţi în muncă sau au 

realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României, persoanele care nu 

au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau detenție, precum și persoanele care desfășoară 

activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât 

valoarea indicatorului social de referință în vigoare și care sunt înregistrate la agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare profesională. 

Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul 

angajatorului, sau la cererea angajatorului, și pentru persoanele aflate în următoarele situații: 

a) au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creșterea copilului până la 

împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap; 

b) au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ; 

c) au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacității de muncă după pensionarea pentru 

invaliditate. 

Prevederile de mai sus se aplică în cazul în care cererea este formulată în termen de 12 luni de la 

data reluării activității persoanelor, o singură dată pentru fiecare situație. 

Persoanele aflate în detenție care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare 

a pedepsei pot urma un program de formare profesională organizat de agențiile pentru ocuparea 

forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, cheltuielile necesare pregătirii 

profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

25. Ce drepturi au persoanele care beneficiază gratuit de serviciile de formare profesională? 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care beneficiază în mod gratuit de servicii de 

formare profesională, au următoarele drepturi: 

 să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi să susţină, 

gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia; 

 să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale; 

 să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice; 

 să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit 

pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru 

cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în 

condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor 

autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, precum şi de abonament gratuit pe 

mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire; 
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 să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării 

cursului. 

  

26. Când poţi să urmezi un curs de formare? 

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere 

profesională sau de mediere. 

Informarea şi consilierea profesională se realizează:  

- de centre specializate, organizate în cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi 

de alte centre şi furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, care încheie cu 

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă contracte. 

- de către consilieri de orientare a carierei, în cadrul centrelor de informare şi consiliere privind 

cariera. 

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoană în 

căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere. Planul conţine toate acţiunile care au 

drept scop ocuparea  persoanei în căutarea unui loc de muncă. 

27. Ce se întâmplă dacă persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională 

gratuit îşi găsesc un loc de muncă? 

Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, 

potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională 

început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat. 

28. Unde poţi să urmezi un curs de formare profesională? 

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de:  

- agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din 

subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 

- furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi în 

condiţiile legii. 

 

B. Formarea profesională 

 

29. Unde pot să găsesc legislația privind formarea profesională a adulților? 

Legislația privind formarea profesională a adulților este afișată în format electronic: 

- pe pagina de web a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la adresa: 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala; 

- pe pagina de web a fiecărei Agenții Județene pentru Plăți și Inspecție Socială/Agenția 

pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. Datele de contact ale agenţiilor 

pentru plăţi şi inspecţie socială pot fi accesate în format electronic la adresa:  

http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/ 

 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala
http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/
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30. Cine coordonează și controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională? 

Potrivit art. 340^1 din Legea educației naționale: ”Ministerul Muncii și Justiției Sociale coordonează şi 

controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor, gestionează registrele 

naţionale ale furnizorilor de formare profesională a adulţilor, precum şi reglementarea sistemului de 

asigurare a calităţii în formarea profesională a adulţilor. ” 

31. Intenționez să mă autorizez ca furnizor de formare profesională. Care este instituția care 

poate oferi persoanelor interesate informații privind autorizarea furnizorilor de formare 

profesională? Care sunt datele de contact ale acestor instituții? 

Dacă doriți informații referitoare la autorizarea furnizorilor de formare profesională trebuie să vă 

adresați comisiei de autorizare din județul în care locuiți. Comisiile de autorizare își desfășoară 

activitatea la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  

Datele de contact ale agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială pot fi accesate în format electronic la 

adresa: http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/ 

 

În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, în fiecare județ își desfășoară activitatea o 

comisie de autorizare. Pentru exercitarea atribuţiilor care le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate 

de secretariatele tehnice care au sediul tot la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti. 

Comisiile de autorizare au următoarele atribuţii: 

    a) autorizează furnizorii de formare profesională; 

    b) oferă consultanţă şi informaţii furnizorilor de formare profesională; 

    c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională şi organizarea 

examenelor de absolvire şi, după caz, retrag autorizaţia acestora; 

    d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de 

iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare profesională şi alte forme specifice. 

 

Membrii secretariatelor tehnice oferă informaţii publicului interesat despre:  

-  procesul de autorizare; 

-  furnizorii de formare profesională autorizaţi; 

- organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire la finalizarea programelor de 

formare profesională. 

 

Datele de contact ale agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială sunt: 

AJPIS ALBA 
Adresă: Str.N. Titulescu nr. 10B, cod 510096, Alba Iulia 
Tel: 0258-812.736 
Fax: 0258-819.069 
E-mail: ajpis.alba@mmanpis.ro 
Site web: http://alba.mmanpis.ro 

AJPIS ARAD 
Adresă: Str. Horia nr.7, corp B, etaj 1, cod 310018, Arad 
Tel: 0257-280157;0257-212078;0257-212079 
Fax: 0257-281934 

http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/
mailto:ajpis.alba@mmanpis.ro
http://alba.mmanpis.ro/
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E-mail: ajpis.arad@mmanpis.ro 
Site web: http://arad.mmanpis.ro 

AJPIS ARGEȘ 
Adresă: Bd.I.C.Brătianu nr.38, cod 110004, Piteşti 
Tel: 0248-222245 
Fax: 0248-222213 
E-mail: ajpis.arges@mmanpis.ro 
Site web: http://arges.mmanpis.ro 

AJPIS BACĂU 
Adresă: Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.63 A, cod 600269, Bacău 
Tel: 0234-510083;510082 
Fax: 0234-588605;544583 
E-mail: ajpis.bacau@mmanpis.ro 
Site web: http://bacau.mmanpis.ro 

AJPIS BIHOR 
Adresă: Str. Armatei Române nr.1B, cod 410017, Oradea 
Tel: 0359-405279 
Fax: 0259-474737 
E-mail: ajpis.bihor@mmanpis.ro 
Site web: http://bihor.mmanpis.ro 

AJPIS BISTRIȚA-NĂSĂUD 
Adresă: Str.Liviu Rebreanu nr.59, cod 420008, Bistriţa 
Tel: 0263-213753;232409 
Fax: 0263-232409 
E-mail: ajpis.bistrita-nasaud@mmanpis.ro 
Site web: http://ajpsbn.xhost.ro 

AJPIS BOTOȘANI 
Adresă: Calea Naţională nr.85, cod 710048, Botoşani 
Tel: 0231-536726; 
Fax: 0231-515331; 
E-mail: ajpis.botosani@mmanpis.ro 
Site web: http://botosani.mmanpis.ro 

AJPIS BRAȘOV 
Adresă: Str. Avram Iancu nr.53, cod 500068, Braşov 
Tel: 0268-415142 
Fax: 0268-475182 
E-mail: ajpis.brasov@mmanpis.ro 
Site web: http://brasov.mmanpis.ro 

AJPIS BRĂILA 
Adresă: Str.Calea Călăraşilor nr.19, cod 810017, Brăila 
Tel: 0239-611498 
Fax: 0239-611498 
E-mail: ajpis.braila@mmanpis.ro 
Site web: http://braila.mmanpis.ro 

mailto:ajpis.arad@mmanpis.ro
http://arad.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.arges@manpis.ro
http://arges.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.bacau@mmanpis.ro
http://bacau.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.bihor@mmanpis.ro
http://bihor.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.bistrita-nasaud@mmanpis.ro
http://ajpsbn.xhost.ro/
mailto:ajpis.botosani@mmanpis.ro
http://botosani.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.brasov@mmanpis.ro
http://brasov.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.braila@mmanpis.ro
http://braila.mmanpis.ro/
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AJPIS BUZĂU 
Adresă: Str.Unirii, bloc 11-DE, cod 120190, Buzău 
Tel: 0238-714496; 0238-722027; 0238-725251 
Fax: 0238-714496; 0238-724660 
E-mail: ajpis.buzau@mmanpis.ro 
Site web: http://buzau.mmanpis.ro 

AJPIS CARAȘ SEVERIN 
Adresă: Str.Traian Lalescu nr.27, cod 320050, Reşiţa 
Tel: 0255-214.044 
Fax: 0255-213.946 
E-mail: ajpis.caras-severin@mmanpis.ro 
Site web: http://caras-severin.mmanpis.ro 

AJPIS CĂLĂRAȘI 
Adresă: Str.Flacăra nr.18A, cod 910067, Călăraşi 
Tel: 0242-311707; 0242-314552 
Fax: 0242-315213; 
E-mail: ajpis.calarasi@mmanpis.ro 
Site web: http://calarasi.mmanpis.ro 

AJPIS CLUJ 
Adresă: Str.George Coşbuc nr.2, cod 400375, Cluj Napoca 
Tel: 0264-597125 
Fax: 0264-598060; 0264-455004 
E-mail: ajpis.cluj@mmanpis.ro 
Site web: http://cluj.mmanpis.ro 

AJPIS CONSTANȚA 
Adresă: Str.Decebal nr.13C, cod 900665, Constanţa 
Tel: 0241-486699 
Fax: 0241-486697 
E-mail: ajpis.constanta@mmanpis.ro 
Site web: http://www.ajps-ct.ro 

AJPIS COVASNA 
Adresă: Str.Gen.Grigore Bălan nr.14, cod 0520042, Sf.Gheorghe 
Tel: 0267-311917 
Fax: 0267-311917 
E-mail: ajpis.covasna@mmanpis.ro 
Site web: http://prestatiisocialecv.nd.ro 

AJPIS DÂMBOVIȚA 
Adresă: Str.Tudor Vladimirescu nr.1A, cod 130078, Târgovişte 
Tel: 0245-211675;606041 
Fax: 0245-606041 
E-mail: ajpis.dambovita@mmanpis.ro 
Site web: http://dambovita.mmanpis.ro 

AJPIS DOLJ 
Adresă: Str.Unirii nr.10, cod 200419, Craiova 
Tel: 0251-418120; 0251-413449 

mailto:ajpis.buzau@mmanpis.ro
http://buzau.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.caras-severin@mmanpis.ro
http://caras-severin.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.calarasi@mmanpis.ro
http://calarasi.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.cluj@mmanpis.ro
http://cluj.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.constanta@mmanpis.ro
http://ajps-ct.ro/
mailto:ajpis.covasna@mmanpis.ro
http://prestatiisocialecv.nd.ro/
mailto:ajpis.dambovita@mmanpis.ro
http://dambovita.mmanpis.ro/
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Fax: 0251-418120 
E-mail: ajpis.dolj@mmanpis.ro 
Site web: http://dolj.mmanpis.ro 

AJPIS GALAȚI 
Adresă: Str.Regiment 11 Siret nr.46-A, cod 800302, Galaţi 
Tel: 0236-411405; 0236-413162 
Fax: 0236-411405; 0236-413162 
E-mail: ajpis.galati@mmanpis.ro 
Site web: http://galati.prestatiisociale.ro 

AJPIS GIURGIU 
Adresă: Str.Independenţei, bloc 106, mezanin, cod 080116, Giurgiu 
Tel: 0246-212143; 0246-213316 
Fax: 0246-212224 
E-mail: ajpis.giurgiu@mmanpis.ro 
Site web: http://giurgiu.mmanpis.ro 

AJPIS GORJ 
Adresă: Bd.Republicii bl.14, sc.1, cod 210153, Târgu Jiu 
Tel: 0253-217822,217020 
Fax: 0253-217020 
E-mail: ajpis.gorj@mmanpis.ro 
Site web: http://gorj.mmanpis.ro 

AJPIS HARGHITA 
Adresă: Str.Kossuth Lajos nr.94, cod 530140, Miercurea Ciuc 
Tel: 0266-314566; 0266-314666 
Fax: 0266-314566 
E-mail: ajpis.harghita.ro@mmanpis.ro 
Site web: http://www.ajpshr.ro 

AJPIS HUNEDOARA 
Adresă: Piaţa Unirii nr.2, cod 330152, Deva 
Tel: 0254-215521; 0254-219155 
Fax: 0254-211907 
E-mail: ajpis.hunedoara@mmanpis.ro 
Site web: http://www.ajpshd.ro 

AJPIS IALOMIȚA 
Adresă: Str.Lacului nr.10, et.2, cod 920024, Slobozia 
Tel: 0243-234713;230331;233551 
Fax: 0243-234713 
E-mail: ajpis.ialomita@mmanpis.ro 
Site web: http://ialomita.mmanpis.ro 

AJPIS IAȘI 
Adresă: Str.Străpungere Silvestru nr.1, bl.L6-7, cod 700001, Iaşi 
Tel: 0232-210980;0232-213887 
Fax: 0232-210980;0232-213887 
E-mail: ajpis.iasi@mmanpis.ro 
Site web: http://iasi.mmanpis.ro 
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AJPIS ILFOV 
Adresă: str. Ion Câmpineanu nr.3A, sector 1, cod 010038, Bucureşti 
Tel: 021-2569692 
Fax: 021-2569783 
E-mail: ajpis.ilfov@mmanpis.ro 
Site web: http://ilfov.mmanpis.ro 

AJPIS MARAMUREȘ 
Adresă: Piaţa Păcii nr.10, cod 430404, Baia Mare 
Tel: 0262-211443;0262-212051;0262-212432 
Fax: 0262-211443;0262-215131;0262-217205 
E-mail: ajpis.maramures@mmanpis.ro 
Site web: http://maramures.mmanpis.ro 

AJPIS MEHEDINTI 
Adresă: Bd.Carol I nr.3, cod 220099, Drobeta Turnu-Severin 
Tel: 0252-313860; 0252-333377; 0352-405299 
Fax: 0252-313860 
E-mail: ajpis.mehedinti@mmanpis.ro 
Site web: http://mehedinti.mmanpis.ro 

AJPIS MUREȘ 
Adresă: Str.Iuliu Maniu nr.2,etj I,cod 540027, Târgu Mureş 
Tel: 0265-265600; 0265-265601; 0265-261008 
Fax: 0265-264484 
E-mail: ajpis.mures@mmanpis.ro 
Site web: http://mures.mmanpis.ro 

AJPIS NEAMT 
Adresă: Bd. Traian, nr.17,bl.A4, parter, cod 610136, Piatra Neamţ 
Tel: 0233-234669,233504 
Fax: 0233-220923,220957 
E-mail: ajpis.neamt@mmanpis.ro 
Site web: http://www.ajpsneamt.ro 

AJPIS OLT 
Adresă: Str.Aleea Tineretului nr.1A, cod 230053, Slatina 
Tel: 0249-410201,410202,410203,410204 
Fax: 0249-433706 
E-mail: ajpis.olt@mmanpis.ro 
Site web: http://olt.mmanpis.ro 

AJPIS PRAHOVA 
Adresă: Str.Nicolae Iorga nr.1, cod 100537, Ploieşti 
Tel: 0244-577638 
Fax: 0244-575119; 0244-577639 
E-mail: ajpis.prahova@mmanpis.ro 
Site web: http://prahova.prestatiisociale.ro 

AJPIS SATU-MARE 
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu nr. 8, cod 440037, Satu Mare 
Tel: 0261-706921; 706922 

mailto:ajpis.ilfov@mmanpis.ro
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Fax: 0361-884980 
E-mail: ajpis.satu-mare@mmanpis.ro 
Site web: http://satu-mare.mmanpis.ro 

AJPIS SĂLAJ 
Adresă: Str.Avram Iancu nr.29, cod 450143 , Zalău 
Tel: 0260-611405; 0260-611169 
Fax: 0260-610979 
E-mail: ajpis.salaj@mmanpis.ro 
Site web: http://salaj.prestatiisociale.ro 

AJPIS SIBIU 
Adresă: Str.Calea Dumbrăvii nr.17, et.2, cod 551061, Sibiu 
Tel: 0269-210892 
Fax: 0269-217875 
E-mail: ajpis.sibiu@mmanpis.ro 
Site web: http://sibiu.prestatiisociale.ro 

AJPIS SUCEAVA 
Adresă: Str.Tudor Vladimirescu f.n., cod 720036, Suceava 
Tel: 0230-222232; 0230-524731 
Fax: 0230-524731 
E-mail: ajpis.suceava@mmanpis.ro 
Site web: http://ajpssuceava.ro 

AJPIS TELEORMAN 
Adresă: Str.Dunării nr.1, Alexandria 
Tel: 0247-310521; 0247-316244, 0247-317086 
Fax: 0247-317086, 0247-316244 
E-mail: ajpis.teleorman@mmanpis.ro 
Site web: http://teleorman.mmanpis.ro 

AJPIS TIMIS 
Adresă: Str.Florimund de Mercy nr.2, cod 300085, Timişoara 
Tel: 0256-430820, 432779 
Fax: 0256-433369 
E-mail: ajpis.timis@mmanpis.ro 
Site web: http://timis.mmanpis.ro 

AJPIS TULCEA 
Adresă: Str.Babadag nr.118, cod 820126, Tulcea 
Tel: 0240-531054 
Fax: 0240-531052 
E-mail: ajpis.tulcea@mmanpis.ro 
Site web: http://tulcea.mmanpis.ro 

AJPIS VASLUI 
Adresă: Str.M.Kogălniceanu nr.24, cod 730120, Vaslui 
Tel: 0235-311563 
Fax: 0235-311563; 0235-314338 
E-mail: ajpis.vaslui@mmanpis.ro 
Site web: http://ajpsvaslui.ro 
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AJPIS VALCEA 
Adresă: Bd.Tudor Vladimirescu nr.1, cod 240566, Râmnicu Vâlcea, etaj 3 
Tel: 0350-408946;0350-408947;0350-409983 
Fax: 0250-731599;0250-734710 
E-mail: ajpis.valcea@mmanpis.ro 
Site web: http://valcea.mmanpis.ro 

AJPIS VRANCEA 
Adresă: Str.Brăilei nr.3 bis, cod 620161, Focşani 
Tel: 0237-612666 
Fax: 0237-614.939 
E-mail:ajpis.vrancea@mmanpis.ro 
Site web: http://vrancea.prestatiisociale.ro 

APISMB 
Adresă: Str. Ion CÂMPINEANU nr. 20, sector 1, București 
Tel: 021-316 84 15 
Fax: 021-316 84 16 
e-mail: apismb@mmanpis.ro 

 

32. Sunt o persoană care doresc să urmez un program de formare profesională la un 

furnizor autorizat în sistemul de formare profesională a adulților. Care este instituția care îmi 

poate oferi informații referitoare la furnizorii de formare profesională autorizați? 

 

Dacă doriți informații referitoare la furnizorii de formare profesională autorizați trebuie să 

vă adresați comisiei de autorizare din județul în care locuiți. Comisiile de autorizare își 

desfășoară activitatea la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti.  Datele de contact ale agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială 

pot fi accesate în format electronic la adresa:  

http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/ 

Pentru exercitarea atribuţiilor care le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de 

secretariatele tehnice. Potrivit legislației în vigoare (OG nr. 129/2000 privind formarea 

profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare și actele subsecvente de 

punere în aplicare) membrii secretariatelor tehnice ai comisiilor de autorizare judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, au obligația de a oferi informaţii publicului interesat 

despre furnizorii de formare profesională autorizaţi. 

  

33. Care este durata cursurilor de formare profesională  în sistemul de formare 

profesională a adulţilor? 

Durata minimă a programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, 

pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru care se eliberează certificat de calificare 

profesională, pe niveluri de calificare, este de: 

    a) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare; 

    b) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare; 

mailto:ajpis.valcea@mmanpis.ro
http://valcea.mmanpis.ro/
mailto:ajpis.vrancea@mmanpis.ro
http://vrancea.prestatiisociale.ro/
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    c) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare. 

Timpul alocat programului de formare profesională va fi corelat cu scopul, obiectivele, 

conţinuturile şi strategiile de realizare. 

 

34. Care sunt calificările pentru care se pot face cursuri de formare? 

Calificările pentru care se pot organiza programe de formare profesională prin care se 

realizează calificarea sau recalificarea adulţilor  sunt  cuprinse în Registrul naţional al 

calificărilor profesionale din România. 

Până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, 

se utilizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu 

certificate de calificare aprobat prin ordinul comun al  ministrului muncii, solidarității 

sociale şi familiei şi al ministrului educației şi cercetării nr. 35/3112 din 26 ianuarie 2004.    

 

35. Ce documente trebuie să depui  la MMJS pentru a introduce o nouă calificare în 

Nomenclatorul calificărilor? 

În conformitate cu Ordinul comun nr. 35/3112 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea 

Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate 

de calificare, în vederea actualizării Nomenclatorului calificărilor, persoanele juridice 

interesate depun la MMJS un dosar care trebuie să conţină: 

a) cerere; 

b) standardul ocupaţional recunoscut la nivel naţional, aprobat în condiţiile 

reglementărilor legale în vigoare; 

c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, 

după caz, a asociaţiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora; 

d) adrese din partea Autorității Naționale pentru Calificări şi a Ministerului Educaţiei 

Naționale din care să rezulte acordul acestora. 

Documentaţia de mai sus se depune la Registratura generală  MMJS. Persoana care depune 

dosarul primeşte un număr de înregistrare. 

 Documentaţia se poate transmite şi prin poştă. 

Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun pentru 

actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care MMJS şi MEN şi-au dat acordul de 

includere în nomenclatorul calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu 

provizoriu. 

 

36. Ce instituţie aprobă standardele ocupaţionale? 

Instituţia care aprobă standardele ocupaţionale este  Autoritatea Naţională pentru 

Calificări. 



 Nesecret 

 

27 

 

Autoritatea Naţională pentru Calificări acordă asistenţă metodologică în vederea elaborării 

de standarde ocupaţionale.  A se vedea  

 http://www.anc.gov.ro/index.php?page=asistenta-metodologica 

37. În cât timp se actualizează Nomenclatorului calificărilor? 

Cererile pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor se soluţionează în termen de 30 

de zile de la data înregistrării acestora. 

Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun pentru 

actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale şi-au dat 

acordul de includere în nomenclatorul calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu 

titlu provizoriu 

Precizăm faptul că este posibilă şi respingerea cererii de actualizare.  In acest caz,  

motivele care au stat la baza  deciziei  se comunică în scris, în termen de 30 de zile de la 

data înregistrării. 

 

Recunoaşterea calificărilor și experienței profesionale 

 

38. Cum se recunoaşte experienţa profesională dobândită pe teritoriul României de către 

persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei 

Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale?   

Prin Ordinul Nr. 134 din 27 ianuarie 2016 s-a aprobat  Procedura de atestare a pregătirii şi 

experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe 

teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat 

membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la 

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea 

calificărilor profesionale. 

Procedura se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai statelor membre ale UE, SEE 

sau din Confederaţia Elveţiană, care doresc să exercite, în mod independent sau ca 

salariat, una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, pe teritoriul unui 

alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene. 

Recunoaşterea experienţei profesionale permite solicitantului să aibă acces pe teritoriul 

unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene la practicarea aceleiaşi 

activităţi sau ocupaţii precum cea pentru care a fost calificat în România şi să o exercite în 

aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană unde 

solicitantul doreşte să o practice; 

Procedura se aplică de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a 

municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii, aflate în subordinea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin eliberarea unui atestat; 

http://www.anc.gov.ro/index.php?page=asistenta-metodologica
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Art. 3 din Procedură prevede: ”(1) În vederea obţinerii atestatului prevăzut la art. 2 alin. 

(1), solicitantul depune la registratura agenţiei din judeţul în care îşi are domiciliul sau 

reşedinţa un dosar care trebuie să conţină următoarele documente: 

    a) cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură; 

    b) documentul de identitate, în fotocopie; 

    c) certificatul de naştere, în fotocopie, tradus în limba română, după caz; 

    d) certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română, în fotocopie; 

    e) declaraţie pe propria răspundere, dată în faţa notarului public, al cărui model este 

prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, în original. 

 (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de 

primire, sau prin e-mail. 

  (3) Agenţiile au obligaţia de a afişa pe pagina electronică proprie prezentul ordin, adresa 

la care solicitanţii pot transmite prin poştă documentaţia pentru eliberarea atestatului, 

precum şi e-mailul la care pot transmite documentaţia în format electronic. 

 (4) În situaţia transmiterii documentelor enumerate la alin. (1) prin poşta electronică, 

solicitantul trebuie să transmită, prin poştă, în original, declaraţia prevăzută la alin. (1) 

lit. e).” 

 

39. Care sunt documentele care se depun la agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie 

socială, respectiv a municipiului Bucureşti în vederea obţinerii atestatului?  

Solicitantul depune la registratura agenţiei din judeţul în care îşi are domiciliul sau 

reşedinţa un dosar care trebuie să conţină următoarele documente: 

    a) cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la procedură; 

    b) documentul de identitate, în fotocopie; 

    c) certificatul de naştere, în fotocopie, tradus în limba română, după caz; 

    d) certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română, în fotocopie; 

    e) declaraţie pe propria răspundere, dată în faţa notarului public, al cărui model este 

prevăzut în anexa nr. 3 la  procedură, în original. 

40. O persoană fizică poate avea acces la conţinutul Ordinului nr. 134/2016?     

Orice  persoană fizică poate avea acces la conţinutul acestui ordin.  

Ordinul se află  publicat în format electronic: 

- pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale  

http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala 

- pe site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 

http://cnred.edu.ro/#legislatie-pentru-recunoastere-profesionala 

41. Unde trebuie să te adresezi pentru recunoaşterea unei calificări? 

http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala
http://cnred.edu.ro/#legislatie-pentru-recunoastere-profesionala
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Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor are în competenţă 

recunoaşterea şi echivalarea academică şi este punct de contact pentru recunoaşterea 

calificărilor profesionale.  

Dreptul de exercitare a profesiei şi accesul pe piaţa de muncă internă îl acordă numai 

autorităţile competente corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate din România. 

http://cnred.edu.ro/#regulament-atributiile-CNRED 

42. Care sunt instituţiile care eliberează atestatele pentru recunoaşterea calificărilor? 

Agenţiile  judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială aplică prevederile Ordinului nr. 

134/2016 pentru aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale 

în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de către 

persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau 

Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale. 

http://www.prestatiisociale.ro/index.php/welcome/page/contact-anps/52/ 

43. Cine poate ridica atestatul de recunoaştere a calificării? 

Atestatul  poate fi eliberat  solicitantului sau persoanei desemnate de acesta prin procură 

notarială. 

44. Ce este apostila de la Haga? 

APOSTILA  de la Haga  este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat 

semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectiva, care 

urmează sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. 

SCOPUL eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea 

utilizării unor acte false in vederea producerii de efecte juridice.  

 

PROCEDURA de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de 

autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum si de alte organe de 

autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în 

cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, se desfăşoară prin intermediul biroului 

apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului. 

Cum poate fi găsită L I S T A statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga? 

L I S T A Poate fi accesată în format electronic de pe site-ul prefecturilor , de exemplu: 

http://www.prefecturatulcea.ro/aplicarea_apostilei.html 

45. Ce trebuie să facă cetăţenii români  pentru a obţine apostilarea certificatelor de 

calificare şi absolvire obţinute în afara sistemului naţional de educaţie? 

 In vederea  apostilării -  Certificatul de calificare şi absolvire obţinut de cetăţenii români în afara 

sistemului naţional de educaţie trebuie vizate în prealabil de :  

- A.J.O.F.M, pentru actele emise până la 31 decembrie 2003;  

http://cnred.edu.ro/#regulament-atributiile-CNRED
http://www.prestatiisociale.ro/index.php/welcome/page/contact-anps/52/
http://www.prefecturatulcea.ro/aplicarea_apostilei.html
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- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială  - Comisia Judeţeană de Autorizare a 

Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor, pentru actele emise de la 1 ianuarie 

2004 . 

46. Cum se recunoaşte experiența profesională obţinută în statele membre ale UE, SEE sau 

Confederaţiei Elveţiene? 

Recunoaşterea experienței profesionale obţinute în statele membre ale UE, SEE sau 

Confederaţiei Elveţiene se realizează prin Ordinul nr.695/2016 privind aprobarea 

Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei 

profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în 

anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. 

Procedura de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei 

profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în 

anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, se aplică persoanelor 

fizice, cetăţeni români sau ai statelor membre ale UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene 

care doresc să exercite pe teritoriul României, în calitate de salariat, lucrător independent 

sau director de întreprindere una sau mai multe activităţi enumerate în anexa nr. 2 la 

ordin. 

Accesul la exercitarea uneia dintre activităţile enumerate în anexa nr. 2 la ordin pe 

teritoriul României necesită, ca dovadă suficientă a cunoştinţelor şi aptitudinilor, 

exercitarea în prealabil a acelei activităţi pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii 

Europene, denumită în continuare UE, Spaţiului Economic European, denumit în continuare 

SEE, sau Confederaţiei Elveţiene, în conformitate cu dispoziţiile art. 35^15 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 

România, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

47. Ce instituție aplică prevederile Ordinului nr.695/2016? 

Procedura se aplică de Direcţia Politici de Ocupare, Competenţe şi Mobilitate Profesională 

din Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin eliberarea unui atestat al cărui model este 

prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură. 

Profesiile reglementate, prevăzute în anexa 2 a Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea 

diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu 

modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul prezentului ordin. 

48. Ce documente se depun la MMJS? 

În vederea obţinerii atestatului solicitantul depune la registratura Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale un dosar care trebuie să conţină următoarele documente: 

a) cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură; 

b) documentul de identitate, în fotocopie; 

c) certificatul de naştere, în fotocopie, tradus în limba română, după caz;   
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d) certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română, în fotocopie; 

e) declarație pe proprie răspundere, dată în fața notarului public, a cărui model este 

prevăzut în anexa nr. 3, la prezenta procedură, în original.   

Documentele enumerate mai sus pot fi transmise și prin poștă, cu confirmare de primire, 

sau prin e-mail. 

În situația transmiterii documentelor prin poșta electronică, solicitantul trebuie să 

transmită, prin poștă, în original, declarația prevăzută la lit. e). 

49. O persoană fizică poate avea acces la conţinutul Ordinului nr. 695/2016?     

Orice  persoană fizică poate avea acces la conţinutul acestui ordin.  

Ordinul se află  publicat în format electronic: 

- pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale  

http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala 

50. Care este termenul de soluţionare a cererilor de eliberare a atestatelor de recunoaştere a 

calificării? 

Cererile de eliberare a atestatelor de recunoaştere a calificării, însoţite de documentaţia 

completă, se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora. 

51. Ce se întâmplă dacă dosarul depus nu este complet? 

În cazul în care, în urma analizei dosarului, se constată nereguli privind documentele 

prevăzute la art. 3, DPOCMP comunică solicitantului, în termen de cel mult 10 zile de la 

înregistrarea dosarului, modul în care pot fi remediate aceste nereguli.  

Remedierea neregulilor semnalate se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii 

comunicării de către solicitant. Nerespectarea termenului de către solicitant atrage după 

sine respingerea cererii pentru eliberarea atestatului. 

52. Cine poate ridica atestatul de recunoaştere a calificărilor obţinute în străinătate? 

Atestatul de recunoaştere a calificării se eliberează solicitantului sau persoanei desemnate 

de acesta prin procură notarială. 

53. Cine eliberează duplicatul atestatului și în cât timp? 

În situația pierderii sau distrugerii atestatului, titularul  poate solicita MMJS un duplicat în 

baza unei cereri însoțită de dovada publicării pierderii atestatului în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a. 

Duplicatul se întocmește pe un formular identic cu cel original, pe baza documentelor 

aflate în arhivă și se înregistrează în Registrul atestatelor, dându-i-se un alt număr. 

Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la data înregistrării la MMJS  

a cererii de eliberare a duplicatului. 

54. Care este legătura dintre Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza 

programe finalizate cu certificate de calificare şi  Clasificarea ocupaţiilor  din România (COR)? 

Calificările din Nomenclator sunt organizate pentru grupele majore 3,4,5,6,7,8 din 

Clasificarea ocupaţiilor  din România.   

Calificările sunt  prezentate, pe niveluri de calificare,  în 6 tabele, astfel: 

http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala
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- Tabelul 1 - Calificări pentru care se pot organiza   programe de formare finalizate cu  

certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 3 "Tehnicieni, maiştri şi  asimilaţi" 

din Clasificarea ocupaţiilor  din România (COR) 

Tabelul 2 - Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu 

certificate de calificare  corespunzătoare grupei majore 4 "Funcţionari administrativi" din 

Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) 

Tabelul 3 - Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu 

certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 5 "Lucrători operativi în servicii, 

comerţ şi asimilaţi" din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) 

Tabelul 4 - Calificări pentru care se pot organiza programe de  formare finalizate cu 

certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 6 "Agricultori şi  lucrători calificaţi 

în agricultură, silvicultură   şi pescuit" din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)  

Tabelul 5 - Calificări pentru care se pot organiza programe de  formare finalizate cu 

certificate de calificare  corespunzătoare grupei majore 7 "Meşteşugari şi   lucrători 

calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor" din 

Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)  

Tabelul 6 - Calificări pentru care se pot organiza programe de  formare finalizate cu 

certificate de calificare   corespunzătoare grupei majore 8 "Operatori la  instalaţii şi maşini 

şi asamblori de maşini,  echipamente şi alte produse" din Clasificarea  ocupaţiilor din 

România (COR). 

 

C. Clasificarea ocupațiilor din România (COR) 

 

55. Cum se poate introduce o ocupaţie în COR şi ce documente trebuie depuse la minister 

pentru introducerea unei ocupaţii? 

Prin Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al 

preşedintelui Institutului Naţional de Statistică a fost aprobată Procedura de actualizare a 

nomenclatorului Clasificarea Ocupaţiilor din România.  

Conform prevederilor articolului 7 din această procedură actualizarea COR se face din 

iniţiativa utilizatorilor, respectiv: organele administraţiei publice centrale şi locale, 

unităţile bugetare, agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţiile 

patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţiile, asociaţiile, persoanele fizice şi 

juridice 

Articolul 8 prevede faptul că pentru actualizarea nomenclatorului COR (introducere, 

redenumire, radiere ocupaţii) utilizatorii vor depune la Direcţia Politici de Ocupare, 

Competențe și Mobilitate Profesională din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale o 

cerere însoţită de următoarea documentaţie:  

a) memoriu justificativ din care să reiasă: 

1. denumirea ocupaţiei, în limba română, pentru care se face cererea de introducere în COR; 

2. codul COR pentru grupa de bază, precum şi codul COR pentru ocupaţia propusă a fi introdusă în COR; 
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3.codul activităţii economice din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), care presupune 

introducerea ocupaţiei propuse, pentru realizarea concordanţei dintre activitate si ocupaţie; 

4.studiile şi analizele făcute de agenţii economici interesaţi pe piaţa forţei de muncă, din care să rezulte 

necesitatea actualizării, anexate memoriului justificativ; 

b) descrierea ocupaţiei din care să rezulte următoarele elemente: atribuţii şi 

responsabilităţi; uneltele şi instrumentele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul 

de activitate; situaţiile de risc; cerinţele pentru exercitarea ocupaţiei; cerinţele 

referitoare la formarea profesională; nivelul de instruire solicitat pentru practicarea 

ocupaţiei; tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupaţiei; specializarea 

obţinută prin actul de calificare, conform legislaţiei în vigoare; salarizarea; promovarea în 

muncă; dinamica meseriei pe piaţa muncii; meserii înrudite din COR; 

c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, 

după caz, a asociaţiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora pentru 

actualizarea COR; 

d) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupaţiilor respective; 

e) anexa nr.1 "Lista cuprinzând ocupaţiile propuse a fi introduse în COR", completată; 

f) după caz, anexa nr.2 "Lista cuprinzând ocupaţiile propuse a fi radiate din COR", 

completată. 

Documentaţia va fi prezentată şi în format electronic. 

56. De când poate fi folosit codul COR atribuit pentru o nouă ocupaţie şi transmis de către 

MMJS prin aviz favorabil solicitantului? 

Conform articolului 12 din Procedura de actualizare a COR, până la publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a ocupaţiei pentru care Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

şi-a dat acordul de includere în Clasificarea ocupaţiilor din România, codul respectiv 

poate fi folosit cu titlu provizoriu. 

57. Unde se găsește legislația privind Clasificarea ocupațiilor din România? 

Legislația privind Clasificarea ocupațiilor din România este afișată pe pagina de web a 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la adresa: 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/2012-10-30-legislatie-

munca-cor 

58. Care sunt demersurile necesare pentru completarea Clasificării Ocupațiilor din Romania 

cu ocupația ”specialist în servicii de informare și documentare” – cod COR 262208? 

Potrivit art. 4 din Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al 

președintelui Institutului Național de Statistică privind Procedura de actualizare a 

nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România, prin actualizarea COR se înțelege: 

 „a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare și introducere în COR a noilor 

ocupații, funcții, meserii, ca urmare a schimbărilor suferite de economia națională; 

 b)  activitatea de radiere a ocupațiilor, funcțiilor și meseriilor care nu mai sunt cerute pe 

 piața muncii; 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/2012-10-30-legislatie-munca-cor
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/2012-10-30-legislatie-munca-cor
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c) activitatea de redenumire a unor ocupații, funcții și meserii, dacă acest lucru se 

impune.” 

Concluzie: COR-ul se actualizează potrivit Ordinului nr. 270/273/2002 și nu prin  ordinul 

aflat în dezbatere publică, ordin prin care s-a completat nomenclatorul cu noi ocupații.  

Actualizarea COR se face din iniţiativa utilizatorilor, respectiv: organele administraţiei 

publice centrale şi locale, unităţile bugetare, agenţii economici, indiferent de forma de 

proprietate, organizaţiile patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţiile, 

asociaţiile, persoanele fizice şi juridice. 

Sintagma „din inițiativa utilizatorilor” nu înseamnă simpla solicitare, ci întocmirea 

documentației prevăzută în procedura de actualizare (art. 8 din Ordinului nr. 

270/273/2002). 

Totodată, dorim să vă comunicăm că Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Direcția 

Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională, direcție de specialitate, 

gestionează COR-ul, analizează documentația depusă și după caz acordă sau nu avizul de 

actualizare, deci nu este utilizator și nu întocmește documentația pentru actualizare.  

Utilizatorii trebuie să respecte procedura de actualizare a nomenclatorului prevăzută la 

art. 8 din Ordinul  nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al 

președintelui Institutului Național de Statistică, adică să întocmească documentația 

necesară actualizării COR, după cum urmează: 

 

 „ART. 8 

(1) Pentru actualizarea nomenclatorului COR utilizatorii vor depune la Direcția generală 

Forță de muncă din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale o cerere însoțită de 

următoarea documentație: 

a) memoriu justificativ din care să reiasă: 

1. denumirea ocupației, în limba română, pentru care se face cererea de introducere în 

COR; 

2. codul COR pentru grupa de bază, precum și codul COR pentru ocupația propusă a fi 

introdusă în COR; 

3. codul activității economice din Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), 

care presupune introducerea ocupației propuse, pentru realizarea concordanței dintre 

activitate și ocupație; 
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4. studiile și analizele făcute de agenții economici interesați pe piața forței de muncă, 

din 

care să rezulte necesitatea actualizării, anexate memoriului justificativ; 

b) descrierea ocupației din care să rezulte următoarele elemente: atribuții și 

responsabilități; uneltele și instrumentele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul 

de activitate; situațiile de risc; cerințele pentru exercitarea ocupației; cerințele 

referitoare la formarea profesională; nivelul de instruire solicitat pentru practicarea 

ocupației; tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupației; specializarea 

obținută prin actul de calificare, conform legislației în vigoare; salarizarea; promovarea 

în muncă; dinamica meseriei pe piața muncii; meserii înrudite din COR; specializările;  

c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu 

sau, 

după caz, a asociațiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora pentru 

actualizarea COR; 

d) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupațiilor respective; 

e) anexa nr. 1 "Lista cuprinzând ocupațiile propuse a fi introduse în COR", completată; 

f) după caz, anexa nr. 2 "Lista cuprinzând ocupațiile propuse a fi radiate din COR", 

completată. 

Documentația va fi prezentată și în format electronic.” 

 

59. În ce condiții se poate actualiza nomenclatorul Clasificarea Ocupațiilor din România prin 

modificarea denumirii ocupației ”agent de politie locala” cu ”politist local”? 

Potrivit  art. 4 din Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și 

al președintelui Institutului Național de Statistică privind Procedura de actualizare a 

nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România, prin actualizarea COR se înțelege: 

„a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare și introducere în COR a noilor 

ocupații, funcții, meserii, ca urmare a schimbărilor suferite de economia națională; 

b)  activitatea de radiere a ocupațiilor, funcțiilor și meseriilor care nu mai sunt cerute pe 

piața muncii; 

c) activitatea de redenumire a unor ocupații, funcții și meserii, dacă acest lucru se 

impune.” 

Actualizarea COR se face din iniţiativa utilizatorilor, respectiv: organele administraţiei 

publice centrale şi locale, unităţile bugetare, agenţii economici, indiferent de forma de 

proprietate, organizaţiile patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţiile, 

asociaţiile, persoanele fizice şi juridice.  
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Art. 5, alin. (2) din Ordinul  nr. 270/273/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și 

al președintelui Institutului Național de Statistică prevede: 

„Ministerele, precum şi orice alte organe care au atribuţii de elaborare a unor 

reglementări specifice pentru introducerea şi/sau reglementarea de noi funcţii, meserii şi 

ocupaţii trebuie să solicite Direcţiei generale forţă de muncă din cadrul Ministerului 

Muncii şi Solidarităţii Sociale actualizarea COR în termen de 30 de zile de la data 

publicării actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

Dorim să menționăm că ocupația agent poliție comunitară a fost introdusă în COR în anul 

2008 prin Ordinul nr. 170/179/2008 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din 

România, iar Legea 155/2010***Republicată, Legea poliției locale – lege care 

reglementează ocupația polițist local, a fost aprobată ulterior (2010).  

În condițiile în care această prevedere nu a fost respectată, pentru înlocuirea denumirii 

ocupației agent poliție comunitară cu polițist local vă rugăm să urmați procedura de 

actualizare a nomenclatorului prevăzută la art. 8 din Ordinul  nr. 270/273/2002 al 

ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de 

Statistică. 

„ART. 8 

(1) Pentru actualizarea nomenclatorului COR utilizatorii vor depune la Direcția generală 

Forță de muncă din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale o cerere însoțită de 

următoarea documentație: 

a) memoriu justificativ din care să reiasă: 

1. denumirea ocupației, în limba română, pentru care se face cererea de introducere în 

COR; 

2. codul COR pentru grupa de bază, precum și codul COR pentru ocupația propusă a fi 

introdusă în COR; 

3. codul activității economice din Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), 

care presupune introducerea ocupației propuse, pentru realizarea concordanței dintre 

activitate și ocupație; 

4. studiile și analizele făcute de agenții economici interesați pe piața forței de muncă, din 

care să rezulte necesitatea actualizării, anexate memoriului justificativ; 

b) descrierea ocupației din care să rezulte următoarele elemente: atribuții și 

responsabilități; uneltele și instrumentele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul 

de activitate; situațiile de risc; cerințele pentru exercitarea ocupației; cerințele 

referitoare la formarea profesională; nivelul de instruire solicitat pentru practicarea 
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ocupației; tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupației; specializarea 

obținută prin actul de calificare, conform legislației în vigoare; salarizarea; promovarea în 

muncă; dinamica meseriei pe piața muncii; meserii înrudite din COR; specializările;  

c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, 

după caz, a asociațiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora pentru 

actualizarea COR; 

d) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupațiilor respective; 

e) anexa nr. 1 "Lista cuprinzând ocupațiile propuse a fi introduse în COR", completată; 

f) după caz, anexa nr. 2 "Lista cuprinzând ocupațiile propuse a fi radiate din COR", 

completată. 

Documentația va fi prezentată și în format electronic.” 

Întrucât solicitarea de schimbare a denumirii ocupației agent poliție comunitară cu cea 

de polițist local a fost primită din mai multe județe, inclusiv din Prahova – 

(182/12.05.2016) dar nimeni nu a demarat procedura de actualizare a nomenclatorului, vă 

recomandăm să vă adresați Ministerului Afacerilor Interne, minister cu atribuții de 

elaborare și reglementare pentru această ocupație, și care în calitate de utilizator poate 

demara procedura de actualizare a COR-ului.  

 

D. Ucenicia la locul de muncă 

 

60. Ce este ucenicia? 

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. 

Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a 

contractului de ucenicie. 

 

61. Cine poate să urmeze (organizeze) ucenicia la locul de muncă? 

Ucenicia la locul de muncă se adresează: 

  a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare 

pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul 

de muncă; 

b) angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit 

domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante. 

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au obligația să comunice 

agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în 

a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi 

ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie. 

62. Cine poate încheia un contract ucenicie? 
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Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

    a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la 

agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, 

reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; 

    b) a împlinit vârsta de 16 ani; 

    c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; 

    d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe 

niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii: 

    a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform 

reglementărilor legale în vigoare; 

    b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind 

Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora. 

Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă. 

Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, cu modificările şi completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă 

şi: 

    a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru 

care a fost autorizată; 

    b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel 

puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială. 

Dispoziţiile legii referitoare la încheierea contractului de ucenicie sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de 

muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale. 

 

63. Ce trebuie să faci dacă dorești să beneficiezi de un program de ucenicie? 

Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă depune la 

agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, 

reşedinţa o cerere în acest sens. Modelul cererii  este prevăzut în anexa nr. 4 la Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, respectiv HG nr. 855/2013. 

 

64.  Care este perioada maxima pentru care poate fi încheiat un contract de ucenicie? 

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabilește în funcţie de nivelul 

calificării pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de: 

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea 

unei calificări de nivel 2; 

b) 24 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea 

unei calificări de nivel 3 sau pentru dobândirea competenţelor specifice ocupaţiilor 

cuprinse în grupele majore 5, 6, 7 si 8 din Clasificarea ocupaţiilor din România; 
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c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea 

unei calificări de nivel 4 sau pentru dobândirea competenţelor specifice ocupaţiilor 

cuprinse în grupele majore 3 si 4 din Clasificarea ocupaţiilor din România. 

 

65. Unde poate fi accesat pe site-ul Ministerului Muncii actul normativ care reglementează 

ucenicia la locul de muncă și normele metodologice de punere în aplicare ? 

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, și Hotărârea nr. 

855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

279/2005 privind ucenicia la locul de muncă se pot accesa la adresa: www.mmuncii.ro, 

secțiunea Legislație, subsecțiunea Muncă, Formare profesională, punctul (B). 

 

E. Stagiul pentru absolvenții de învățământ superior 

 

66. Care este cadrul legal de reglementare a stagiului? 

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. 

 

67. Ce este stagiul? 

Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră 

perioadă de stagiu, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale. 

68. Cui se adresează Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de 

învățământ superior? 

Absolvenților care doresc să practice o ocupație care are legătură cu specializarea obținută prin sistemul de 

învățământ superior. 

În situaţia în care absolventul vrea să practice o ocupaţie care nu are legătură cu specializarea obţinută prin 

sistemul de învăţământ, atunci prevederile Legii nr. 335/2013 nu se aplică. În acest caz se aplică legea 

generală, respectiv Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

69. Care este scopul stagiului? 

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul 

de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la 

cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de 

dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate. 

70. Ce reprezintă perioada de stagiu? 

Perioada de stagiu reprezintă perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data 

finalizării stagiului. 

71. În ca bază se desfășoară perioada de stagiu? 

Stagiul se desfășoară în baza unui contract individual de muncă şi a contractului de stagiu.  

Stagiarul se obligă, pe perioada stagiului, să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui 

angajator .  

http://www.mmuncii.ro/
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72. Când se încheie contractul de stagiu și care este durata acestuia? 

Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în 

condiţiile legii. 

Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi 

speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. 

Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de 

încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului. 

73. Care sunt drepturile și obligațiile părților? 

Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc 

prin contractul de stagiu, în condiţiile legii, şi se completează, după caz, cu prevederile 

din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil şi din regulamentul intern. 

74. Cum poate înceta contractul de stagiu? 

Contractul de stagiu poate înceta: 

    a) de drept; 

    b) prin acordul părţilor, la data convenită de acestea; 

    c) prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege. 

75. Cine desemnează mentorul și ce face acesta? 

La propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul 

angajatorul desemnează un mentor care coordonează stagiarul pe toată durata stagiului și 

care participă la activitatea de evaluare. 

76. Care este programul de activități pe perioada stagiului? 

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, 

la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. 

Programul de activităţi pe perioada stagiului cuprinde: 

 obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea; 

 planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi 

deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu. 

77. Care este programul de muncă al stagiarului? 

Programul normal de muncă al stagiarului este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore în medie 

pe săptămână, așa cum este prevăzut la art. 18 din lege, astfel încât stagiarul să poată 

finaliza stagiul într-o perioadă rezonabilă de timp, respectiv 6 luni, în vederea consolidării 

formării profesionale, adaptării la locul de muncă şi dobândirii de experienţă în muncă. 

78. Ce este evaluarea și cum se realizează aceasta? 

Evaluarea activităţii stagiarului se realizează pe baza: 

    a) analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi; 
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    b) aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a deprinderilor practice 

necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul; 

    c) raportului de stagiu întocmit de stagiar. Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de 

activităţi desfăşurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu. 

Evaluarea este procedura prin care se finalizează stagiul și care se află în responsabilitatea 

comisiei de evaluare. 

79. Cine desemnează membrii comisiei de evaluare? 

Membrii comisiei de evaluare sunt desemnați conform deciziei angajatorului.  La sfârșitul 

perioadei de stagiu, aceștia evaluează și eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare. 

80. Care sunt elemente cuprinse în referatul de evaluare? 

Referatul de evaluare cuprinde următoarele elemente: 

    a) descrierea activităţii desfăşurate de stagiar; 

    b) gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de 

activităţi desfăşurat în perioada de stagiu; 

    c) competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor 

corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu; 

    d) conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului; 

    e) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu; 

    f) alte menţiuni. 

81. Cum se eliberează certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului? 

Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia de evaluare, angajatorul 

eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului vizat/vizată de inspectoratul 

teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul. 

82. Cum se încheie perioada de stagiu? 

În situația în care stagiarul promovează evaluarea, perioada de stagiu se încheie cu 

eliberarea unui certificat semnat de angajator și vizat de inspectoratul teritorial de muncă 

în cărui rază teritorială își are sediul angajatorul. În acest caz, perioada de stagiu 

constituie vechime în specialitate și vechime în muncă. 

În situația în care stagiarul nu promovează evaluarea, perioada de stagiu se încheie cu 

eliberarea unei adeverințe prin care se recunoaște finalizare stagiului. Adeverința este 

semnată de angajator și vizată de inspectoratul teritorial de muncă în cărui rază teritorială 

își are sediul angajatorul. În acest caz, perioada de stagiu constituie doar vechime în 

muncă. 

83. În ce situație perioada de stagiu constituie vechime în muncă? 

Perioada de stagiu se considerată vechime în muncă indiferent dacă stagiarul a promovat 

sau nu a promovat evaluarea.  

84. În ce situație perioada de stagiu constituie vechime în specialitate? 
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Perioada de stagiu se considerată vechime în specialitate numai dacă stagiarul a promovat 

evaluarea. 

85. Din ce surse finanțează stagiul? 

               Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse: 

a) bugetul propriu al angajatorului; 

b) Fondul Social European; 

          c) bugetul asigurărilor pentru şomaj - angajatorii primesc lunar, la cerere, din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală 

cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării 

forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor 

alocate cu această destinaţie. 

       d) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice; 

            e) alte surse, potrivit legii. 

86. Unde poate fi accesat pe site-ul Ministerului Muncii actul normativ care reglementează 

efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior ? 

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior 

se poate accesa la adresa: www.mmuncii.ro, secțiunea Legislație, subsecțiunea Muncă, 

Ocuparea forței de muncă. 

 

 

F. Agent de muncă temporară 

 

87. Care este actul normativ care reglementează munca prin agent de muncă temporară? 

Activităţile specifice agentului de muncă temporară sunt reglementate prin Legea nr. 

53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul 

VII „Munca prin agent de muncă temporară” (art. 88 – 102) și prin Hotărârea de Guvern nr. 

1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a 

agentului de muncă temporară.  

88. Cum se poate verifica dacă o societate este autorizată ca agent de muncă temporară? 

Persoanele juridice autorizate ca agent de muncă temporară, conform Hotărârii Guvernului 

nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a 

agentului de muncă temporară, sunt înregistrate în Registrul național de evidență a 

agenților de muncă autorizați, gestionat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, fiind 

disponibil pe pagina de internet a instituției, www.mmuncii.ro, la secțiunea 

Domenii/Muncă/ Ocuparea, formarea profesională și mobilitatea forței de muncă. 

http://www.mmuncii.ro/
http://www.mmuncii.ro/
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Registrul național de evidență a agenților de muncă autorizați cuprinde agenții de muncă a 

căror autorizație de funcționare se află în perioada de valabilitate, precum și pe cei care 

au depus sau cărora li s-a retras autorizația de funcționare. 

Registrul se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

89. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ persoana juridică în 

vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca agent de muncă temporară? 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, 

precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară în vederea obţinerii 

autorizaţiei de funcţionare ca agent de muncă temporară persoana juridică trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 să fie persoane juridice constituite potrivit legii şi să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect 

principal de activitate, „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului conform 

codului CAEN” - 7820 ;  

 să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale; 

 să nu figureze în evidenţele cazierului fiscal cu fapte sancţionate de reglementările financiare, 

vamale şi nici de cele care privesc disciplina financiară; 

 să nu fi fost sancţionate contravenţional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formulării cererii de 

autorizare, pentru încălcarea prevederilor legislaţiei muncii, comerciale şi fiscale (cu precizarea că 

acele contravenţii cu privire la care există o acţiune pe rolul instanţelor de judecată vor fi luate în 

considerare numai dacă până la data soluţionării cererii de autorizare s-a pronunţat cu privire la 

acestea o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă); 

 să constituie garanţia financiară prin depunerea într-un cont distinct deschis la o bancă din România 

a unei sume egale cu contravaloarea a  25 de salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în 

plată, la care se adaugă contribuţiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de 

stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, potrivit legii. 

90. Cărei instituții se adresează solicitanții pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca 

agent de muncă temporară? 

În scopul obţinerii autorizaţiei de funcţionare, persoanele juridice se adresează cu solicitarea de eliberare a 

autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară, agenţiilor teritoriale pentru plăți și inspecție 

socială în a căror rază teritorială îşi au sediul. Solicitarea se adresează în scris, printr-o cerere prin care 

reprezentantul legal/ altă persoană mandatată în acest sens a persoanei juridice care are ca obiect 

principal de activitate „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului” - CAEN clasa 7820, 

solicită eliberarea autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară. Cererea trebuie însoțită de un 

dosar de autorizare, care conține o serie de documente. 

91. Ce documente trebuie să depună o persoană juridică pentru obţinerea autorizaţiei de 

funcţionare ca agent de muncă temporară? 

În scopul obţinerii autorizaţiei de funcţionare, conform prevederilor art.4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului 

nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă 

temporară, solicitanţii depun un dosar care trebuie să conțină următoarele documente: 
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 actul constitutiv şi/sau actul adiţional la actul constitutiv, după caz, în care să fie menţionat 

obiectul de activitate "Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului 

CAEN 7820", în copie legalizată; 

 certificatul de înregistrare la registrul comerţului, emis de oficiul registrului comerţului, în care să 

fie menţionat obiectul principal de activitate, "Activităţi de contractare, pe baze temporare, a 

personalului conform codului CAEN 7820", în copie legalizată; 

 certificatul de cazier fiscal, în original sau în copie legalizată, valabil la data depunerii la agenția 

pentru plăţi şi inspecţie socială competentă (agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială sau, 

după caz, Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti); 

 certificatul de atestare fiscală, în original sau în copie legalizată, eliberat de instituţia competentă, 

valabil la data depunerii la agenția pentru plăţi şi inspecţie socială competentă, din care să rezulte 

situaţia obligaţiilor de plată către: 

    - bugetul de stat; 

    - bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuţia la sistemul de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale; 

    - bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

    - fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 

 certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, 

în original sau în copie legalizată, valabil la data depunerii la agenția pentru plăţi şi inspecţie 

socială competentă; 

 certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original sau în copie 

legalizată, sau prin intermediul serviciului online InfoCert al ONRC, valabil la data depunerii la 

agenția pentru plăţi şi inspecţie socială competentă, care trebuie să cuprindă menţiuni din care să 

rezulte că persoana juridică nu se află în procedură de reorganizare sau faliment, potrivit legii; 

 adresa de confirmare privind constituirea de garanţie financiară, eliberată de instituţia bancară din 

România unde a fost deschis contul,  prin care se face dovada constituirii garanţiei financiare, 

reprezentând contravaloarea a 25 de salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, la 

care se adaugă contribuţiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, 

bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, potrivit legii; 

 declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind îndeplinirea condiţiei de a nu fi fost 

sancţionat contravenţional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formulării cererii de autorizare, 

pentru încălcarea prevederilor legislaţiei muncii, comerciale şi fiscale. 

92. Care este termenul de soluţionare a cererii de autorizare ca agent de muncă temporară? 

Termenul de soluționare a cererii de autorizare este de 30 zile de la depunerea cererii la agenția pentru 

plăţi şi inspecţie socială competentă (agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială sau, după caz, 

Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti). În interiorul acestui termen direcţia de 

specialitate din cadrul Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale face analiza cererii și a dosarului de 

autorizare. Analiza se finalizează prin eliberarea autorizației sau prin acordarea unui termen de 7 zile 

pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate. Dacă după acest termen dosarul nu este completat în forma 

cerută de prevederile Hotărârii de Guvern nr.1256/2011, se dispune respingerea motivată a cererii de 

autorizare. 

93. Care este perioada de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare ca agent de muncă 

temporară? 
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Perioada de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare este de 2 ani, putând fi prelungită la sfârşitul 

perioadei de valabilitate cu încă 2 ani, în condițiile prevăzute de lege. 

94. Cum se aplică procedura de autorizare ca agent de muncă temporară în cazul sediilor 

secundare ale persoanei juridice solicitante? 

Sediilor secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi nu se 

supun separat procedurii de autorizare întrucât sunt dezmembrăminte fără personalitate 

juridică ale societăţilor. 

95. Cum se aplică procedura de autorizare ca agent de muncă temporară în cazul filialelor 

persoanei juridice solicitante? 

Filialele persoanei juridice solicitante se supun separat procedurii de autorizare întrucât au personalitate 

juridică. 

96. În ce condiţii se retrage autorizaţia de funcţionare ca agent de muncă temporară? 

Autorizaţia de funcţionare a agentului de muncă temporară se retrage de către Ministerul Muncii și Justiţiei 

Sociale, potrivit prevederilor art.16-17 din Hotărârea de Guvern nr.1256/2011, prin decizie motivată în 

scris, la propunerea agențiilor pentru plăţi şi inspecţie socială competente, la solicitarea inspectorilor de 

muncă sau a altor organe de control în 15 zile lucrătoare de la data constatării următoarelor situaţii:  

 agentul de muncă temporară se află în procedura insolvenţei; 

 în cazul aplicării unor sancţiuni pentru încălcarea reglementărilor generale și speciale în domeniul 

relaţiilor de muncă, prevăzute în mod expres la art. 22 din Hotărârea de Guvern nr.1256/2011. 

97. În ce condiții poate o societate să desfăşoare concomitent activitate ca agent de 

ocupare a forţei de muncă în străinătate şi ca agent de muncă temporară? 

Această situaţie este reglementată de două acte normative distincte : 

 potrivit prevederilor art.5 din Legea nr. 156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care 

lucrează în străinătate, republicată, „Pe teritoriul României pot desfăşura, în condiţiile prezentei 

legi, activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate societăţile comerciale 

constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv filialele societăţilor comerciale străine, înfiinţate în România potrivit 

art. 42 şi 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca 

activitate principală "Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă" cod CAEN - 7810, 

denumite în continuare agenţi de ocupare a forţei de muncă.” 

 potrivit dispoziţiilor art.3 lit. a) din Hotărârea de Guvern nr. 1256 din 21 decembrie 2011 privind 

condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, în 

vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca agenţi de muncă temporară, persoanele juridice 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: ,,să fie persoane juridice constituite potrivit 

legii şi să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, "Activităţi de 

contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN" ( cod CAEN 7820 ). 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, o societate nu poate desfăşura concomitent 

activitate ca agent de ocupare a forţei de muncă în străinătate şi ca agent de muncă 

temporară întrucât ambele acte normative care reglementează desfăşurarea acestor 
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activităţi impun obligativitatea ca societatea să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca 

obiect principal de activitate, după cum urmează : 

  Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, 

prevede ca obiect principal de  activitate "Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă" cod 

CAEN – 7810; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de 

autorizare a agentului de muncă temporară  prevede ca obiect principal de activitate, "Activităţi de 

contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN" ( cod CAEN 7820 ), 

motiv pentru care reprezentantul legal al societăţii va trebui să opteze să desfăşoare una 

din cele două activităţi principale. 

 

G. Mobilitatea forței de muncă 

 

Terţi 

98. Care este procedura de acces pe piața muncii din România a cetățenilor din state terțe?  

Etape (conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor şi 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată) : 

 angajatorul - persoană fizică sau juridică - solicită Inspectoratului General pentru Imigrări, prin 

formaţiunile judeţene sau cea a municipiului București, obţinerea avizului de angajare.  

 Avizul de angajare este trimis cetățeanului străin, în statul terț de origine, iar acesta solicită ambasadei 

României din statul terț de origine viza de lungă şedere în scop de muncă;  

 odată intrat pe teritoriul României, cetățeanul străin se va prezenta la formaţiunea teritorială a 

Inspectoratului General pentru Imigrări pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea angajatorul, pentru a i 

se elibera permisului unic de şedere și de muncă, documentul de identitate care atestă dreptul de 

şedere şi de muncă pe teritoriul României. 

99. Care sunt condițiile necesare angajării pe teritoriul României a unui cetățean al unui stat 

terț ? 

Angajarea sau detaşarea unui străin pe teritoriul României sunt reglementate de 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 

străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind regimul străinilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare,  instituie, ca regulă 

generală pentru angajatori, obligația de a obține un aviz de angajare pentru a putea încadra în muncă 

sau detaşa un străin pe teritoriul României şi, în același timp, stabileşte situaţiile în care străinii pot fi 

încadraţi în muncă sau detaşaţi pe teritoriul României fără aviz de angajare/detaşare. 
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100.  Ce se înţelege prin cetăţean străin? 

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin străin se înțelege persoana care nu are cetăţenia 

română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 

European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.  

101. Cum se poate angaja in România un cetăţean străin? 

Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare,  definește 

avizul de angajare ca fiind documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General 

pentru Imigrări, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o 

anumită funcţie. 

 Un străin poate fi angajat la un singur angajator, persoană fizică sau juridică din România, în baza 

avizului de angajare, documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, 

care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie. 

 Angajatorul va obţine avizul de angajare de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General 

pentru Imigrări din judeţul în care are sediul social sau reşedinţa. 

Condiţii ce trebuie îndeplinite pentru angajare în Romania, în baza unui aviz de 

angajare:  

 Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ai statelor membre UE/SEE sau de 

rezidenţi permanenţi pe teritoriul României; 

 Sunt îndeplinite condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare; 

 Se face dovada faptului ca străinul este apt din punct de vedere medical să desfășoare activitatea 

respectivă; 

 Străinul nu are antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau 

urmează să o desfășoare pe teritoriul României; 

 Se încadrează în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului; 

 Angajatorul are achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat; 

 Angajatorul desfăşoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea avizului de angajare; 

 Angajatorul nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală. 

 

Nu trebuie îndeplinite prevederile referitoare la locurile de muncă vacante ce nu pot fi 

ocupate de cetăţeni români, ai statelor membre UE/SEE sau Elveției, ori de rezidenţi 

permanenţi pe teritoriul României, menţionate la paragraful anterior dacă străinul se 

încadrează în următoarele categorii: 

 deține funcția de administrator într-o societate comercială cu participare străină si este singura 

persoană numită în această funcţie; 

 este sportiv profesionist şi are dovezi că a desfăşurat o activitate similară în altă ţară; 

 solicită un aviz de angajare pentru lucrători transfrontalieri; 

 solicită un aviz de angajare pentru lucrători sezonieri. 

Este necesar avizul de angajare pentru a putea fi angajat pe teritoriul României chiar 

dacă se află în următoarele situații:  
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 Provine dintr-un stat ai cărui cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în România;  

 Are drept de ședere pentru reîntregirea familiei;  

 Este detașat pe teritoriul României. 

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători permanenţi 

sunt următoarele: 

 angajatorul a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, 

de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 

European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului 

de şedere pe termen lung pe teritoriul României; 

 

 Dovada îndeplinirii cerinţei privind diligenţele pentru ocuparea locului de muncă vacant de 

către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene 

sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de 

către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României se face 

prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente: 

o organigrama angajatorului cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante; 

o adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, 

eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de 

agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau 

profesional angajatorul; 

o dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui 

anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care există forţă de muncă 

disponibilă pentru locul de muncă vacant, angajatorul trebuie să facă dovada publicării a cel 

puţin 3 anunţuri consecutive pentru ocuparea locului de muncă vacant; 

o  copia procesului-verbal întocmit de angajator cu privire la selecţia realizată pentru 

ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului/anunţurilor 

 

 angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă 

întreagă pe durată nedeterminată sau determinată; 

 Dovada îndeplinirii condiţiei speciale privind intenţia de a încadra în muncă un străin cu 

contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată se 

face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare. 

  străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte 

condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în 

vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu 

activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. 

 Dovada îndeplinirii condiţiei speciale menţionate la paragraful anterior se face prin 

prezentarea de către angajator a următoarelor documente: 

o curriculum vitae al străinului; 

o documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul; 

o cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de 

autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii. 
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 La curriculum vitae al străinului se ataşează, atunci când este cazul, unul dintre 

următoarele documente: 

o atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, 

eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în 

domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în 

România; 

o copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului 

de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi 

legalizate în condiţiile legii; 

o copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al 

Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, 

traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul. 

 

102. Care sunt condiţiile în care se angajează un student străin în România? 

Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi 

încadraţi în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract 

individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi. 

Potrivit OUG nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

calitatea de student o au străinii acceptaţi la studii de către o instituţie de învăţământ 

de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, inclusiv 

pentru participarea la cursuri de doctorat. 

Referitor la activitatea profesională a cetățenilor străini admişi la studii, dispozițiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, citate 

anterior, sunt completate de prevederile OUG 194/2002 privind regimul străinilor în 

România, republicată, care precizează, cu referire la activitatea profesională a străinilor 

admişi la studii, că străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere în scop de studii pot 

lucra pentru a-şi completa mijloacele de întreţinere numai cu program redus. 

103. Care sunt excepţiile pentru care avizul de angajare nu este necesar? 

Conform dispozițiilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014, cu modificările și completările 

ulterioare nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă 

pe teritoriul României a străinilor din următoarele categorii: 

 străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de 

România cu alte state; 

 străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi 

specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, 

în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de şedere temporară pentru 

desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, şi personalul cu calificare specială, în baza 

ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în 

instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii; 

 străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de 

ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi 

administrative autonome; 
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 străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul 

României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de 

legislaţia română care fac dovada în acest sens; 

 străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României; 

 străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membri 

de familie ai unui cetăţean român; 

 străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii; 

 străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 străinii, posesori ai unui permis de şedere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, 

care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de 

familie ai unui cetăţean român şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 străinii care au dobândit o formă de protecţie în România; 

 solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit 

Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai 

află în procedura de determinare a unei forme de protecţie; 

 străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României; 

 străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul 

României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt 

angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial. 

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe 

teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp 

parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi. 

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe 

teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pot fi încadraţi în 

muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract 

individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi. 

104. Cum se poate angaja un cetăţean străin care urmează sau a urmat studii la o unitate de 

învăţământ din România? 

Potrivit OUG nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 

referire la  dreptul de şedere temporară pentru studii, străinii intraţi în România 

pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de şedere, în următoarele condiții: 

 în cazul studenţilor sau elevilor, pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă: 

o sunt înscrişi la studii la o instituţie de învăţământ de stat ori particulară, acreditată sau 

autorizată provizoriu potrivit legii, forma învăţământ de zi, inclusiv pentru participarea la 

cursuri de doctorat, în baza aprobării ministrului de resort; 

o  fac dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată pentru o perioadă de cel puţin 6 luni; 

 

 în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi, pe o perioadă care să nu 

depăşească un an, dacă: 
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o sunt înscrişi la o unitate de învăţământ de stat sau particulară acreditată potrivit legii, 

forma învăţământ de zi; 

o participă într-un program de schimb de elevi, realizat de o organizaţie constituită în 

condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop; 

o dacă organizaţia care realizează schimbul de elevi îşi asumă responsabilitatea pentru 

asigurarea cazării, a mijloacelor de întreţinere şi a eventualelor costuri privind executarea 

măsurilor de îndepărtare. 

 

Străinilor care nu au absolvit studiile în perioada acordată iniţial li se poate aproba 

prelungirea ulterioară a dreptului de şedere, în scopul finalizării studiilor, pentru o 

perioadă de maximum un an. 

 

Bursierilor statului român, precum şi străinilor de origine română li se poate prelungi 

dreptul de şedere temporară pentru studii, fără îndeplinirea condiţiei privind dovada 

mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată pentru o perioadă de cel puţin 6 luni. 

 

Permisele de şedere pentru bursierii statului român se acordă cu scutire de la plata 

taxelor. 

 

În vederea definitivării situaţiei şcolare sau universitare, a avizării documentelor de studii, 

precum şi pentru căutarea unui loc de muncă şi efectuarea formalităţilor de angajare în 

muncă, dreptul de şedere temporară pentru studii se poate prelungi cu cel mult 6 luni 

după absolvirea studiilor. 

105. Cine stabileşte numărul de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate străinilor?  

Conform textului Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 

România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileşte contingentul pe tipuri de lucrători nou-admişi 

pe piaţa forţei de muncă, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în concordanţă cu 

politica privind migraţia forţei de muncă şi luând în considerare situaţia pieţei muncii din România. 

106. Care este numărul total de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate străinilor in anul 

2017? 

Pentru anul 2017, prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 a fost stabilit un număr total 

de 5.500 autorizaţii de muncă ce vor fi eliberate străinilor. 

Numărul și tipurile de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă din România: 

 Lucrători permanenți - 3.500, 

 Lucrători stagiari- 200, 

 Lucrători sezonieri - 200, 

 Lucrători transfrontalieri -100, 

 Lucrători înalt calificați - 800, 

 Lucrători detașați – 700 

107. Unde poate fi consultat actul normativ menţionat anterior? 
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Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători 

nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2017 se poate accesa la adresa:  

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca/mobilitatea-fortei-de-

munca/7:legislatie-interna/ 

Libera circulaţie a cetăţenilor români 

108. Libera circulație a lucrătorilor, implicit al  cetățenilor români în spațiul Uniunii 

Europene 

Principiul liberei circulații a lucrătorilor, implicit al  cetățenilor români în spațiul Uniunii 

Europene, este consacrat  de articolele 45 și următoarele din Tratatul privind Funcționarea 

Uniunii Europene şi a fost dezvoltat ulterior prin legislaţia secundară, în special prin  

Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind libera 

circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii, Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite 

lucrătorilor în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor şi prin Directiva 2004/38/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul 

statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. 

Reglementările europene oferă cetățenilor europeni dreptul de a circula liber pe teritoriul UE 

în interes profesional și protejează drepturile sociale ale lucrătorilor și ale membrilor 

familiilor lor, indiferent de naționalitatea acestora, presupunând: 

 dreptul de a căuta un loc de muncă în alt stat membru; 

 dreptul de a lucra în alt stat membru; 

 dreptul de rezidență în scop de muncă; 

 dreptul de stabilire pe teritoriul altui stat membru; 

Dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor este completat de principiul egalităţii de tratament în 

ceea ce priveşte ocuparea, condiţiile de muncă şi toate celelalte avantaje care pot contribui 

la facilitarea integrării lucrătorului în statul membru gazdă precum și de dispoziţii privitoare 

la coordonarea sistemelor de securitate socială şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor. 

Începând cu 01.01.2014 angajarea cetăţenilor români pe piaţa muncii a unui Stat 

Membru UE nu mai este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii de muncă. 

109. Care este situaţia actuală a măsurilor tranzitorii impuse de statele membre ale SEE 

/ AELS pe piețele naţionale ale muncii? 

 Liechtenstein - românii care doresc să lucreze în Liechtenstein trebuie să obţină permis de 

şedere şi de avizare sau înregistrare; 

 Islanda - piaţa muncii din Islanda a fost liberalizată pentru cetăţenii români începând cu data 

de 1 ianuarie 2012; 

 Norvegia - începând cu data de 15 iunie 2012, accesul lucrătorilor români pe piaţa muncii din 

Norvegia este nerestricţionat; 

 Elveţia - începând cu data de 1 iunie 2016, accesul lucrătorilor români pe piaţa muncii din 

Elveția este nerestricţionat.  

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca/mobilitatea-fortei-de-munca/7:legislatie-interna/
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca/mobilitatea-fortei-de-munca/7:legislatie-interna/
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Angajare cetăţeni UE 

110. Cum se poate angaja un cetățean al unui stat membru UE pe teritoriul României? 

Cetăţenii Uniunii Europene şi membrii acestora de familie care îşi exercită dreptul de 

rezidenţă pe teritoriul României beneficiază de egalitate de tratament cu cetăţenii 

români în domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor 

acestor tratate şi a dispoziţiilor adoptate în aplicarea lor. 

111. A impus România restricţii de acces pe piaţa muncii pentru cetăţenii statelor 

membre UE? 

România nu a impus restricții în ceea ce privește accesul pe piața națională a muncii 

pentru cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene. 

Detaşarea 

112. Ce presupune detașarea lucrătorilor români în cadrul prestării de servicii 

transnaţionale pe teritoriul României? 

Conform reglementărilor Directivei 96/71 a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, detașarea presupune punerea la 

dispoziţie a unui lucrător, de către o întreprindere din România, la o întreprindere 

utilizatoare stabilită sau care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul unui alt stat 

membru al Uniunii Europene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, 

între lucrător şi întreprinderea din România.  

Întreprinderea din România, care detașează lucrători la o întreprindere stabilită pe 

teritoriul unui alt stat membru UE, determină natura activităţii care urmează a fi 

desfăşurată de către angajaţii detaşaţi în respectivul stat membru UE şi răspunde 

pentru plata remuneraţiei, indiferent de cine efectuează plata efectiv. Modificările 

aduse contractului individual de muncă vor fi înregistrate, potrivit prevederilor legale în 

vigoare, la inspectoratul teritorial de muncă. 

Totodată, conform Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 

servicii transnaţionale, salariaţii detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de 

servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de 

condiţiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin 

convenţii colective sau sentinţe arbitrale de generală aplicare, valabile în statul 

membru, altul decât România, sau în Confederaţia Elveţiană, pe teritoriul căruia/căreia 

sunt prestate serviciile, cu privire la: 

 durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic; 

 durata minimă a concediilor anuale plătite; 

 salariul minim definit potrivit art. 2 alin. (1) lit. f), inclusiv compensarea sau plata muncii 

suplimentare; 

 condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor de către agenţii de muncă temporară; 

 sănătatea şi securitatea în muncă; 

 măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru 

cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri; 
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 egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de 

nediscriminare. 

Ca angajator care efectuează detaşarea, întreprinderea din România are obligaţia de a 

efectua toate formalităţile ce ţin de asigurarea securităţii sociale a lucrătorilor pe care 

îi detaşează, fiind aplicabile prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor 

de securitate socială și Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 883/2004. 

În baza reglementărilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, afilierea salariaţilor detaşaţi 

de angajatorul din România în alt stat membru al UE continuă să fie supusă legislației 

române, cu condiția ca durată previzibilă a activității să nu depășească douăzeci și patru 

de luni și să nu fi fost trimiși să înlocuiască o alta persoană – condiția este de strictă 

interpretare, aplicându-se la solicitarea persoanei interesate.  

În acest sens, întreprinderea din România are obligaţia ca, pe durata detaşării într-un 

alt stat membru UE, să pună la dispoziţia lucrătorilor detașați documentul portabil A1 – 

Certificat privind legislația în materie de securitate socială. 

113. Care este instituţia, din România, care eliberează documentul portabil A1? 

În România, documentul A1 se eliberează de către Casa Naţională de Pensii Publice, în 

urma unei  cereri ce trebuie completată de către angajator. Acest document dovedește 

doar faptul că salariații în cauză sunt afiliați la sistemul de asigurări sociale din România.  

114. De unde puteţi obţine mai multe informaţii referitoare la eliberarea documentului A1? 

Detalii privind aspectele procedurale în vederea eliberării  documentului  A1 puteţi obţine 

accesând site-ul https://www.cnpp.ro/determinarea-legislatiei-aplicabile-lucratorilor-

migranti. 

 

H. Economie Socială 

 

115. Ce sunt întreprinderile sociale? 

 

Întreprinderile sociale sunt persoanele juridice de drept privat care desfăşoară activităţi în 

domeniul economiei sociale, care deţin un atestat de întreprindere socială şi respectă 

principiile prevăzute în Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Principiile economiei sociale sunt:  

a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;  

b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;  

c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele 

unei colectivităţi;  

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;  

https://www.cnpp.ro/determinarea-legislatiei-aplicabile-lucratorilor-migranti
https://www.cnpp.ro/determinarea-legislatiei-aplicabile-lucratorilor-migranti
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e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului 

economiei sociale;  

f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de 

autorităţile publice;  

g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de 

interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor. 

 

116. Cum se poate dobândi statutul de întreprindere socială? 

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială. 

Persoanele juridice de drept privat, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de 

înfiinţare şi funcţionare conţin prevederi prin care se demonstrează faptul că: 

- activitatea desfăşurată are ca scop social; 

- respectă principiile economiei sociale; 

- respectă următoarele criterii: 

a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; 

b) alocă minim 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statuare; 

c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe 

întreprinderi sociale; 

d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, 

între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8. 

 

117. Care sunt categoriile de persoane juridice de drept privat care pot fi Întreprinderi Sociale şi ce 

documente sunt necesare pentru a dovedi această calitate? 

a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr.219/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată; 

Documente necesare: actul constitutiv şi autorizaţia de funcţionare emisă 

de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 

b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

Documente necesare: statutul şi autorizaţia de funcţionare acordată de Banca Naţională a 

României potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 

instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completările 

ulterioare; 

c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Documente necesare: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au 

sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare; 

d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr.122/1996 

privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, 

republicată; 
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Documente necesare: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au 

sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, aprobată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza 

Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Documente necesare: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au 

sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare; 

Documente necesare: actul constitutiv şi statutul elaborat în conformitate cu prevederile 

Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu 

modificările ulterioare şi o copie a încheierii de înscriere în registrul rezervat acestui tip 

de societăţi; 

g) federaţiile; 

Documente necesare: statutul şi certificatul de înscriere în Registrul federaţiilor aflat la 

grefa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi vor avea sediul, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

h) uniunile persoanelor juridice; 

Documente necesare: Statutul sau actul constitutive şi dovada personalităţii juridice; 

i) Orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de 

înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute 

în prezenta lege. 

Documente necesare: Actul de înfiinţare sau actul constitutiv şi certificatul de 

înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului, respectiv statutul şi dovada personalităţii juridice, în cazul altor persoane 

juridice de drept privat. 

 

118. Care este procedura de obţinere a atestatului de întreprindere socială? 

Pentru atestare, reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice trebuie să 

depună la sediul agenţiei județene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a 

municipiului București, sau prin poştă cu confirmare de primire, următoarele documente: 

a. cererea pentru acordarea atestatului completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 

la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.219/2015 privind economia socială, aprobate prin HG 

nr.585/2016; 

b. copie de pe statut din care să reiasă clar faptul că respectă definiția și principiile economiei 

sociale prevăzute de Legea nr.219/2015; 

c. copie de pe dovada personalității juridice din care să reiasă clar faptul că respectă definiția 

și principiile economiei sociale prevăzute de Legea nr.219/2015; 

d. copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului, după caz; 
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e. împuternicire pentru persoana delegată să reprezinte persoana juridică (în cazul când 

actele sunt depuse de împuternicit). 

Documentele prevăzute la punctele b și c se prezintă în copie certificată pentru 

conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana 

împuternicită în acest scop, care este și persoana care semnează cererea pentru acordarea 

atestatului. 

119. Cum se certifică statutul de întreprindere socială de inserție?  

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale. 

 

120. Ce cuprinde marca socială? 

Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de 

inserţie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum şi un element specific de 

identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a 

lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu. 

 

121. Cine poate fi întreprindere socială de inserţie? 

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care are, în permanenţă, cel puţin 30% din 

personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi 

să reprezinte 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor şi are ca scop lupta împotriva 

excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.  

 

122. Care sunt condiţiile de acordare a mărcii sociale? 

Pentru a obține marca socială, persoana juridică trebuie să fie atestată ca întreprindere 

socială. 

Pentru obținerea mărcii sociale, reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice 

trebuie să depună la sediul agenţiei județene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a 

municipiului București, sau prin poştă cu confirmare de primire, următoarele documente: 

a) cererea pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 6 la Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin HG nr. 585/2016; 

b) situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă, conform modelului prevăzut în 

anexa nr. 7; 

c) contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în copie; 

d) documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, în copie; 

e) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului, după caz; 

c) împuternicire pentru persoana delegată să reprezinte persoana juridică. 

(în cazul când actele sunt depuse de împuternicit). 

Documentele prevăzute la punctele b, c și d se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu 

originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este și 

persoana care semnează cererea pentru acordarea mărcii sociale. 

Pentru a asigura continuitatea activității ca întreprindere socială de inserție, cu cel 

mult 60 de zile calendaristice înainte de data expirării certificatului, dar nu mai puțin de 
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45 de zile calendaristice, întreprinderea socială de inserție are obligația de a solicita 

obținerea unei noi mărci sociale. 

  

123. Cine sunt grupurile vulnerabile şi ce documente atestă apartenenţa la grupul vulnerabil? 

Categoriile de grupuri vulnerabile, conform prevederilor Legii nr.219/2015 privind economia socială sunt 

definite ca fiind persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor 

zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori 

a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială. 

Apartenenţa la grupul vulnerabil se dovedeşte prin documentele eliberate de autorităţile sau alte categorii 

de persoane juridice cu competenţe în domeniu după cum urmează: 

a) pentru persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem se 

dovedește prin hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, prin hotărârea instanţei prin 

care a fost dispusă măsura de protecţie specială, conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Emitentul actelor 

doveditoare este Comisia pentru protecția copilului din subordinea consiliului judeţean şi, respectiv, a 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulteriore, se dovedește prin copia deciziei 

pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a 

municipiului Bucureşti sau talonul de plată. Emitentul actelor doveditoare este Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială; 

c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se dovedește prin copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei 

judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată. Emitentul 

actelor doveditoare este Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială; 

d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale definite conform 

Legii nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, se dovedește prin 

documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile. Emitentul documentelor este 

Inspectoratul General de Imigrări; 

e) pentru persoanele fără adăpost, se dovedește prin adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii 

administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate 

administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrative teritorială de pe teritoriul României conform 

informaţiilor obţinute de la evidenţa populaţiei. Emitentul este Structura Judeţeană de Administrare a 

Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor, respectiv a municipiului București; 

f) pentru orice altă persoană aflată în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a 

nevoilor zilnice de trăi, se dovedește prin ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut în Anexa 

1 la Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Ancheta 

socială se realizează de Serviciul Public de Asistenţă Socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau 

reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale (anual). 

 

124.     Care sunt obligațiile întreprinderii sociale? 

Întreprinderea socială are următoarele obligaţii: 

a. de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, 

în termen de 15 zile de la modificare; 
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b. de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; 

compartimentul judeţean pentru economie socială are obligaţia să asigure consultarea acestor documente 

de către orice persoană interesată; 

c. de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul 

social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a 

întreprinderilor sociale; 

d. să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi 

organe de control, în vederea exercitării de către acestea a atribuţiilor de control potrivit prevederilor 

legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea 

exercitării controlului. 

125. Care sunt obligațiile întreprinderii sociale de inserție? 

Întreprinderile sociale de inserţie au următoarele obligaţii: 

a) să asigure, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de 

acompaniament care să conducă la inserţia profesională şi socială, cum ar fi: informarea, consilierea, 

accesul la formele de pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, 

accesibilizarea locului de muncă în funcţie de nevoile persoanelor; 

b) să comunice agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, 

precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; compartimentul judeţean pentru economie 

socială are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată; 

c) să publice, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social 

anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a 

întreprinderilor sociale. Modelul extrasului situaţiilor financiare anuale se aprobă prin ordin comun al 

ministrului muncii și justiției sociale şi al ministrului finanţelor publice; 

d) să transmită documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil agenţiilor de ocupare, 

în termen de 5 zile de la data la care se demonstrează că persoana angajată aparţine grupului vulnerabil 

sau, după caz, de la data la care au intervenit modificări în documentele furnizate; 

e) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi 

organe de control, în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor de control potrivit prevederilor 

legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea 

exercitării controlului. 

 


